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WSTĘP 

Wizerunek Rosji jako państwa był i jest przedmiotem badań naukowców z różnych 
dyscyplin. Od lat analizują oni obraz kraju, który na przestrzeni wieków zmieniał się wraz ze 
zmieniającym się ustrojem – od caratu, przez państwo totalitarne, po konstytucyjnie 
zagwarantowany ustrój demokratyczny. Wizerunek państwa rosyjskiego można analizować na 
różnych płaszczyznach – od ekonomicznej, geopolitycznej, historycznej, po socjologiczną, 
kulturową, politologiczną, religioznawczą, teologiczną czy wreszcie medialną. Przedmiotem 
niniejszej rozprawy doktorskiej będzie wizerunek Rosji w tej ostatniej perspektywie – 
komunikacyjnej, na podstawie analiz wybranych polskojęzycznych internetowych serwisów 
informacyjnych. 

Aspektem wartym wyjaśnienia jest wskazanie w temacie niniejszej pracy Rosji, jako 
państwa będącego przedmiotem badanego wizerunku. Wspomniana Rosja ulokowana zostanie 
zarówno w aspekcie historycznym w odniesieniu do czasów współczesnych, w których splotły 
się losy Polski oraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), a później 
Federacji Rosyjskiej (FR), która współcześnie realizuje politykę zagraniczną na arenie 
międzynarodowej. Losy te zapisane na kartach podręczników do historii mają istotne znaczenie 
dla współczesnego postrzegania Moskwy w polskich mediach ogólnopolskich.  

Mówiąc o konkretnych wydarzeniach i pewnym kontekście autorka ma na myśli 
poddane analizie okrągłe rocznice historyczne, mające w niektórych przypadkach rangę 
obchodów państwowych. Miały one miejsce na przełomie 2019 i 2020 roku oraz były szeroko 
komentowanymi tematami w polskiej przestrzeni medialnej – także internetowej. Te 
wydarzenia staną się przedmiotem badania empirycznego metodą analizy zawartości, 
stosowaną w naukach społecznych przy analizie źródeł internetowych. I jednocześnie są 
również cezurą czasową dla podejmowanych badań w aspekcie pracy na źródłach. Wydarzenia 
te relacjonowane były w przekazach prasowych najczęściej, także w różnego typu prasie 
internetowej1, co ułatwia analizę porównawczą. Umożliwia to praktyczne przyjrzenie się 
wizerunkom Rosji, jakie kreowane są na łamach różnego rodzaju periodyków.  

Do tej pory ukazało się kilkadziesiąt znaczących pozycji literatury naukowej, które 
obejmowały swoimi badaniami wizerunek Rosji. W decydującej większości były to jednak 
badania prowadzone z zakresu stosunków międzynarodowych lub w ujęciu politologicznym, 
kulturowym, czy socjologicznym. 

                                                
1 Por. J. Balcarczyk, Prasa internetowa – przybliżenie pojęcia, podstawa prawna, 
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/22315/Prasa_internetowa.pdf, dostęp: 22.02.2021 r. 
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Wątek wizerunku Rosji w przestrzeni międzynarodowej podejmował Stanisław Bieleń 
m.in. w tekście pt. „Identyfikacja wizerunkowa Rosji w stosunkach międzynarodowych” 
będącym artykułem naukowym w publikacji „Wizerunki międzynarodowe Rosji” pod jego 
redakcją. Pisał w nim o znaczeniu tzw. „personifikacji polityki”. Jego zdaniem, cechy 
polityków przypisywane są krajowi, którym rządzą, przez co wizerunek politycznego 
przywódcy nakłada się na wizerunek całego państwa. Inną pozycją jest publikacja pt. 
„Geopolityczne uwarunkowania nowej tożsamości Rosji” zawarta w pozycji pod jego redakcją 
„Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych”, w której autor 
podejmuje temat tożsamości narodowej Federacji Rosyjskiej – tak ważnej w kontekście 
kreowania wizerunku – przez pryzmat interesu narodowego. Wyniki swoich badań z zakresu 
wizerunku Rosji przedstawiła również Agnieszka Bryc w publikacji pt. „Rosja w XXI wieku. 
Gracz światowy, czy koniec gry?”, gdzie prowadziła analizy wizerunku państwa rosyjskiego 
m.in. przez pryzmat surowców naturalnych, które występują na jego terenie, a które są 
eksportowane w inne rejony świata, przez co uzależniają państwa od Federacji Rosyjskiej. O 
wizerunku Rosji na płaszczyźnie międzynarodowej pisał także Maciej Raś w książce pt. 
„Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w 
latach 1991-2001”, w której podejmował temat budowania wizerunku Rosji po 1991 roku na 
kanwie poprawiania relacji z Europą Zachodnią oraz Stanami Zjednoczonymi. Nie sposób 
pominąć wkładu naukowego w badanie wizerunku Rosji włożonego przez Beatę Goworko-
Składanek, analizującą go przez pryzmat kondycji demokracji, kontroli mediów czy stosunku 
Kremla do opozycji w artykule „Obraz Rosji w dokumentach Unii Europejskiej” w publikacji 
„Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX i XXI wieku. Opinia publiczna – stosunki polsko-
rosyjskie – pamięć historyczna”. Wizerunkiem w perspektywie oligarchów rządzących Rosją, 
jak również wzajemnych zależności między nimi, nepotyzmu oraz współpracy służb 
specjalnych z rosyjskimi mafiami, w swoich naukowych rozważaniach zajęli się Alicja 
Curanović oraz Szymon Kardaś w książce pt. „Rosja w WikiLeaks”, w której podjęli także 
temat stosunku Federacji Rosyjskiej do państw postsocjalistycznych. W kontekście 
wspomnianej tożsamości narodowej i jej kryzysu w przypadku państwa rosyjskiego znaczący 
wkład wniosła publikacja Moniki Nizioł pt. „Dylematy kulturowe międzynarodowej roli 
Rosji”, w której analizowała kryzys tożsamościowy Federacji Rosyjskiej po 1991 roku, czyli 
rozpadzie ZSRR i stanięciu przed wyzwaniem sformułowania zupełnie nowej tożsamości 
narodowej. Z publikacji zagranicznych m.in. kryzysem tożsamościowym Rosji po upadku 
Związku Radzieckiego  zajmował się Boris Noordenbos z Uniwersytetu Amsterdamskiego w 
książce „Post-Soviet literature and the search for a Russian Identity”. W kwestii tłumaczenia 
mechanizmu działania botów i trolli ważną pozycją jest publikacja autorstwa T. C. Helmusa, E. 
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Bodine-Barona, A. Radina, M. Magnusona, J. Mendelsohna, W. Marcellino, A. Bega, Z. 
Winkelmana pt. „Russia Social Media Influence. Understanding Russian Propaganda in Eastern 
Europe”, w której autorzy wskazują m.in. na charakterystykę częściowego zautomatyzowania 
kont obsługiwanych przez osoby wytwarzające sztuczny ruch w internecie, a także 
szczegółowo omawiają zakres zadań, jakie wykonują. Istotną rolę w kwestii kreowania 
wizerunku jakiegokolwiek państwa na świecie odgrywają stereotypy – szczególnie wśród 
krajów znanych w przestrzeni międzynarodowej. O etymologii powstawania stereotypów, 
które wpływają na postrzegania danego zjawiska pisze w swojej książce „Stereotypes, 
Cognition and Culture. Psychology Focus” P. R. Hinton dając w ten sposób podstawę do 
zrozumienia mechanizmów wykrzywiania wizerunku obcych krajów i ich obywateli. Andrzej 
Czarnocki natomiast w artykule „Cywilizacyjno-kulturowa tożsamość Rosji” będącym częścią 
publikacji pod jego redakcją „Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych” przebadał 
pojęcie tożsamości – obecnej pod takim terminem w literaturze zachodniej, zaś w literaturze 
rosyjskiej określanej jako „idea patriotyczna” czy „idea rosyjska”. Wizerunek Rosji w aspekcie 
prowadzonej polityki zagranicznej przez Władimira Putina badał Marcin Kaczmarski, który 
odwołując się do zagadnień kwestii tożsamościowej Rosji udowadniał, iż państwo to ma 
naleciałości poczucia szczególnej odpowiedzialności za świat i zawarł to w swojej publikacji 
pt. „Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina”. 

Nie sposób pominąć tematu dyskursu, który stał się punktem wyjścia do analizy tekstów 
traktujących o konkretnych wydarzeniach, ważnych z perspektywy historycznej, gospodarczej, 
czy kulturowej. Istotny wkład w tę sferę nauk społecznych wniósł holenderski językoznawca i 
komunikolog T. van Dijk w książce pt. „Badania nad dyskursem”, gdzie konfrontuje on ze 
sobą potoczne rozumienie dyskursu w komunikacji oraz to prezentowane przez badaczy. 
Wprowadził on do definicji dyskursu nowy termin mówiący o tzw. zdarzeniu 
komunikacyjnym. Badaniami nad dyskursem zajmowało się dotąd wielu naukowców, z których 
kolejnym wnoszącym znaczny dorobek jest N. Fairclough. W swojej książce pt. „Language and 
Power. Second edition” podjął temat pośredniego związku między tekstem a strukturami 
społecznymi stwierdzając, że w tej relacji pośredniczy dyskurs, którego część stanowi właśnie 
wspomniany tekst, który posiada wartość tylko wówczas, kiedy jest społecznie realnie 
funkcjonalny. Naukowy tandem w osobach R. Wodak, M. Meyer w pozycji książkowej 
„Methods of Critical Discourse Analysis” pochylił się nad holistycznym ujęciem dyskursu 
stwierdzając, że pełna krytyczna analiza dyskursu może zaistnieć wówczas, gdy nastąpi 
zarówno analiza tekstu jak również całości procesów międzyludzkich tj. znaczenie kontekstu, 
czy okoliczności wypowiedzi, gdyż dopiero razem mogą dać pełen przedmiot badawczy 
interakcji i doprowadzić do trafnych wniosków. 
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Punktem kulminacyjnym niniejszej rozprawy jest medialny wizerunek Rosji, czyli tej 
przedstawianej w internetowych serwisach informacyjnych. W tej materii jedną z najbardziej 
znaczących publikacji jest książka Agaty Krzywdzińskiej pt. „Wizerunek Rosji i Stanów 
Zjednoczonych w polskiej tygodnikach opinii po 1991 roku”, w której autorka dokonuje analizy 
materiału badawczego w postaci wycinków prasowych takich polskich tygodników jak 
„Polityka”, „Wprost” i Newsweek”. 

Analizą wizerunku Rosji w mediach tradycyjnych zajmowano się również na łamach 
takich tygodników, jak „Opoka w kraju”, „Dziennika Polska Europa Świat”, „Myśl Polska” i 
„Nowa Myśl Polska”, czy „Najwyższy Czas!”, jednak z pogłębionej analizy literatury 
przedmiotu wynika, że nikt do tej pory nie przebadał polskojęzycznych serwisów 
internetowych w kontekście wizerunku Rosji (zarówno ZSRR jak również Federacji 
Rosyjskiej) przez pryzmat takich wydarzeń, jak 80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-
Mołotow, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, czy 75. rocznica wyzwolenia obozu 
Auschwitz-Birkenau, gdzie istotną rolę odgrywa zarówno strona polska, jak i rosyjska. Stwarza 
to pewien deficyt badań w przywołanym obszarze, który autorka niniejszej rozprawy chce 
wypełnić. 

Podjęta w niniejszej pracy problematyka kreowania wizerunku państwa została 
skonkretyzowana na przykładzie Rosji, której postrzeganie jest niewątpliwie odmienne w 
różnych krajach, zmienne w kontekście wydarzeń w poszczególnych przestrzeniach 
funkcjonowania państwa, a więc ekonomicznej, gospodarczej, politycznej, społecznej, czy 
religijnej. Zakres rzeczowy odnosi się do wizerunku państwa w informacyjnych serwisach 
internetowych. Zakres podmiotowy kreowania wizerunku państwa rosyjskiego są 
polskojęzyczne periodyki internetowe, te bowiem gromadzą największe grupy odbiorców w 
porównaniu do wersji papierowych periodyków drukowanych. Zakres czasowy podejmowanej 
analizy wyznaczają trzy wydarzenia mające wpływ na kształtowanie wizerunku Rosji na arenie 
międzynarodowej, a zarazem niezwykle istotne dla Polaków i podejmowane w 
polskojęzycznych periodykach internetowych. Pierwszym analizowanym wydarzeniem będzie 
80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, który co roku jest 
szeroko komentowany w kontekście zawartego tuż przed wybuchem II wojny światowej 
sojuszu między Stalinem i Hitlerem, a w roku 2019 szczególnie podejmowany ze względu na 
okrągłą rocznicę jego sygnowania przez stronę rosyjską i niemiecką. Drugim wydarzeniem 
będzie 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, której główne obchody upamiętniające 
odbyły się w Warszawie, a na uroczystość nie został zaproszony prezydent Federacji Rosyjskiej 
Władimir Putin, co wywołało dyskusję, na wielu internetowych serwisach informacyjnych – 
również tych międzynarodowych. Trzecim wydarzeniem, które zostanie poddane analizie w 
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kontekście wizerunku Rosji w polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych 
będą obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz, w kontekście kontrowersyjnego zaplecza uroczystości upamiętniających, 
w opozycji do corocznych obchodów organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau we współpracy z polskimi władzami i alternatywnych obchodów organizowanych 
przez Wiaczesława Mosze Kantora – rosyjskiego oligarchę żydowskiego pochodzenia i instytut 
Yad Vashem. Zakres przestrzenny dysertacji jest nieco problematyczny albowiem analizy 
dotyczą przestrzeni wirtualnej polskiego internetu. 

W pracy formułuję następujące pytania badawcze: 
§ jaki rodzaj dyskursu oraz jakie typy narracji występują w kontekście Rosji w badanych 

polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych? (Warto jednak podkreślić, 
że na tym etapie trudno jest stwierdzić, które typy dominują, można jedynie określić, 
jakie istnieją); 

§ na czym polega różnica w prezentowaniu informacji o tych samych wydarzeniach w 
poszczególnych internetowych serwisach informacyjnych objętych badaniem? 

§ na podstawie jakich źródeł powstają informacje prezentowane w serwisach? 
§ w jaki sposób konstruowane są przekazy w badanych internetowych serwisach 

informacyjnych oraz w jakim stopniu spełniają wymogi rzetelnego tekstu 
informacyjnego?  

§ jaka jest zależność między publikowanymi informacjami w serwisach uchodzących za 
prorosyjskie oraz tych, które na ogół krytycznie odnoszą się do polityki Kremla? 
W pracy stawiam również następujące hipotezy w kontekście wizerunku Rosji w 

polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych: 
§ niektóre polskojęzyczne serwisy informacyjne np. „Wirtualna Polska” uczestniczą w 

dyskursie prorosyjskiej narracji i kształtowania pozytywnego wizerunku Rosji w 
oczach Polaków; 

§ dyskurs obecny w internetowych serwisach informacyjnych mających charakter 
prorosyjski, tj. „Sputnik Polska”, kreują Rosję jako państwo broniące kultury, tradycji 
i cywilizacji europejskiej na tle kryzysów Unii Europejskiej; 

§ Rosja w sferze polityki wewnętrznej ma wizerunek państwa o silnym przywództwie 
Władimira Putina oraz słabej roli opozycji; 

§ w ramach polityki międzynarodowej Rosja kreuje siebie jako państwo dominujące, 
wpływowe, mające aspiracje bycia potęgą na skalę światową; 
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§ w sprawach gospodarczych Rosja uchodzi za państwo bogate w zasoby naturalne tj. 
gaz, węgiel, złoto itp. oraz silnie uzależniające od siebie na tym tle inne państwa Europy 
Zachodniej; 

§ Rosja kreuje siebie jako obrońcę cywilizacji europejskiej oraz państwo konserwatywne 
religijnie; 

§ Kreml stara się narzucić swoją wizję udziału Rosji w różnych wydarzeniach 
historycznych. 
W rozprawie doktorskiej zostaną użyte metody i techniki badawcze zarówno z 

dyscypliny nauk o polityce i administracji, jak również z nauk o komunikacji społecznej i 
mediach, które należą do wspólnej dziedziny nauk społecznych, a więc metoda analizy 
zawartości mediów, zawierająca także metodę analizy treści, ponadto metoda porównawcza, 
metoda case study oraz technika w postaci narzędzia wystandaryzowanego arkusza analizy 
przekazu medialnego. Wszystkie wymienione metody i techniki badawcze zostaną 
zastosowane głównie w rozdziałach empirycznych. Ponadto, do przygotowania części 
pierwszej pracy zostaną również użyte metody analizy, syntezy, a także desk research w 
poszukiwaniu i analizie źródeł do opracowania szczególnie części teoretycznej.  

Praca składa się z czterech części. Pierwsza z nich dotyczy teoretycznej prezentacji 
zagadnień związanych z problematyką kreowania wizerunku państwa w przestrzeni 
internetowej, biorąc pod uwagę zarówno kwestię określenia samego pojęcia wizerunku, a 
następnie prezentując je w kontekście wymiarów i funkcji wizerunku państwa, sposobów 
kreowania go na arenie międzynarodowej i w perspektywie brandingu narodowego. W 
rozdziale tym ważnym aspektem wydaje się być również uwzględnienie działań wpływających 
na wizerunek państwa, jednakże działań propagandowych. Ważną rolę odgrywa także przy 
analizie teoretycznej przyjrzenie się znaczeniu internetu w procesie kształtowania wizerunku 
państwa, a następnie znaczenia dyskursu medialnego w kreowaniu wizerunku państwa.  Część 
druga dysertacji podejmie problematykę polityki tożsamościowej i wizerunkowej Federacji 
Rosyjskiej w kontekście rozpadu ZSRR i powstania Federacji Rosyjskiej, następnie polityki 
tożsamościowej Federacji Rosyjskiej po 1991 roku, mediów rosyjskich, a także wojny 
hybrydowej. Część trzecia pracy zostanie poświęcona badaniom własnym i ramom 
metodologicznym, a więc szczegółowo opisanemu przedmiotowi i celowi badawczemu, wraz 
ze sformułowaniem problemu badawczego i hipotez badawczych, następnie szczegółowo 
opisanych metod badawczych wraz z zakresem ich użycia, wreszcie dookreślonej organizacji i 
obszaru badań, wraz z zakresem kryteriów doboru i analizy materiału badawczego i zakresu 
czasowego badania. Część ostatnia rozpraw jest rozdziałem empirycznym, w którym zostały 
zanalizowane trzy case study w 3 polskojęzycznych periodykach dla różnych grup odbiorców. 
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Schemat tego rozdziału polegał będzie na określeniu historycznego tła wydarzenia, analizie 
zawartości dla każdego z periodyków osobno, a następnie prezentacji wniosków z analizy w 
syntetycznej postaci.  

W pracy nie zostanie poddana analizie część ilościowa tych 3 przypadków, a jedynie 
jakościowa. Podejmowana problematyka badawcza jest niewątpliwie na tyle istotna, że warto 
podjąć się dalszych analiz nie tylko w kontekście 3 wybranych wydarzeń ze współczesnej 
historii, ale także wielu innych aspektów kształtowania wizerunku Rosji w szerszym zakresie 
podmiotowym, rzeczowym, czasowym i przestrzennym. Przekracza to jednak zakres niniejszej 
rozprawy. 
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ROZDZIAŁ 1. 

WIZERUNEK PAŃSTWA W INTERNECIE 

 
Wizerunek państwa od wieków odgrywał strategiczną rolę w budowaniu relacji 

społecznych na arenie międzynarodowej, czego przykładem były między innymi greckie polis. 
Zarówno wizerunek państwa pochodzenia dla jego mieszkańców, jak również ten, który 
odbierany jest przez zagranicznych obserwatorów, stanowił i stanowi istotny wyznacznik 
tworzenia sojuszy oraz budowania brandingu narodowego.  

Za wizerunek państwa odpowiadają instytucje rządowe kraju, dokładając wszelkich 
starań, by był on pozytywnie odbierany przez międzynarodową opinię publiczną. Jednak, musi 
być on nie tylko konsekwentnie budowany, ale przede wszystkim być wizerunkiem 
wiarygodnym. Wszelkie próby zakłamania rzeczywistości w przekazach oraz pokazywania 
państwa w pozytywnym świetle, podczas gdy wiele przesłanek wskazuje na to, że jest inaczej, 
mogą przynieść zupełnie odwrotny skutek wizerunkowy od planowanego. Taki scenariusz 
zakłada, że instytucje rządowe będą postrzegane jako podmiot posługujący się propagandą, 
chcąc usilnie odwrócić stereotypy i negatywne postrzeganie państwa, jednak mijając się przy 
tym z prawdą. 

Istotne znaczenie z perspektywy realizacji strategii brandingu narodowego ma obecnie 
internet, szczególnie media społecznościowe, które służą jako narzędzie wykorzystywane do 
komunikacji bezpośredniej. Wszelkie możliwości kreowania wizerunku za pomocą takich 
działań, jak storytelling czy content marketing w internecie, odpowiednio aplikowane, mogą 
dać wymierny efekt w postaci pozytywnego wizerunku, który niesie ze sobą, oprócz profitów 
dyplomatycznych, również te o wymiarze gospodarczym, ekonomicznym i handlowym, a 
nawet emocjonalnym i kreującym oczekiwane postawy. 

Efektywnym i nowoczesnym miejscem wdrażania oraz realizacji strategii 
komunikacyjnej są media społecznościowe dające szerokie możliwości dostosowania 
komunikacji do precyzyjnie sprofilowanych grup docelowych. Social media, będące miejscem 
zacierania się granic państwowych, dają możliwość dotarcia z kampaniami brandingowymi do 
międzynarodowej publiczności w wybranych językach narodowych, podwyższając szanse na 
realizację założonych wcześniej celów. 

Media internetowe to jednak nie tylko serwisy społecznościowe, ale także serwisy 
informacyjne redagowane przez profesjonalnych dziennikarzy, które mają za zadanie 
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przekazywać ważne wydarzenia, opisywać rzeczywistość, a także ją wyjaśniać. Mają one także 
coraz większe znaczenie w przemyśle medialnym wypierając prasę papierową oraz telewizję i 
przekazy radiowe. Jest to miejsce ciągłych dyskusji, debat, wymiany myśli, przestrzeń dla 
nadawców i odbiorców, gdzie w terminologii politologicznej toczy się tzw. dyskurs. 

Istotnym narzędziem, którego zastosowanie prowadzi do szczegółowych wniosków, 
jest krytyczna analiza dyskursu medialnego, dająca możliwość identyfikacji charakteru 
przekazu biorąc pod uwagę m.in. szereg kontekstów. W towarzystwie tych kontekstów toczy 
się również dyskurs na temat konkretnego kraju, którego władze podejmują wysiłek 
zarządzania jego wizerunkiem. Dlatego ciekawą, z punktu widzenia badawczego, jest analiza 
wizerunku konkretnego państwa w wybranych przekazach internetowych serwisów 
informacyjnych w przestrzeni polskiego internetu. 

Rozdział ten będzie stanowił podstawę do badań pod kątem wskazania wiodących 
wyznaczników, mających wpłynąć na kreowanie wizerunku państwa na arenie 
międzynarodowej oraz sposobu analizy przekazów medialnych w postaci dyskursu medialnego 
wpływającego pośrednio na wizerunek państwa za granicą. 

Celem niniejszego rozdziału jest przede wszystkim określenie pola badawczego, 
usytuowanego w zakresie nauk społecznych na pograniczu nauk o polityce i administracji oraz 
nauk o komunikacji społecznej i mediach. Kreowanie wizerunku jest działaniem z pogranicza 
public relations, stąd także terminologia z tego zakresu, która będzie stosowana w pracy, 
konieczność dookreślenia istoty wizerunku i przełożenie tej wiedzy na płaszczyznę państwa, 
następnie dookreślenie sposobów kreowania wizerunku państwa także na arenie 
międzynarodowej w perspektywie międzynarodowego public relations. Istotną rolę w 
komunikacji politycznej w kreowaniu wizerunku odgrywa również propaganda, a przestrzenią 
tych działań jest w znacznej mierze internet. Na koniec rozdziału zostanie określone znaczenie 
dyskursu medialnego w kreowaniu wizerunku państwa, jako istotnym elemencie. 

 

1.1 Definicja i istota wizerunku (image) 
 

Najczęściej przywoływaną definicją wizerunku (image) jest ta autorstwa Philipa 
Kotlera, która mówi, że image to „zbiór przekonań, myśli i wrażeń danej osoby o obiekcie”.2 
Ma ona charakter uniwersalny i może być zastosowana do różnych podmiotów, których 
dotyczy wizerunek, a więc zarówno do polityka, do celebryty, jak również każdej innej osoby, 
której wizerunek jest analizowany przez odbiorcę. Obiektem zaś może być m.in. marka, 

                                                
2 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, s. 549. 
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produkt, organizacja, instytucja, jak również państwo, na wizerunek którego istotny wpływ ma 
urzędująca w nim władza oraz obywatele. 

Wizerunek w swojej istocie w odniesieniu również do państwa da się scharakteryzować 
w czterech cechach:3 

§ treść – która ściśle wiąże się z danym państwem oraz żyjącymi w nim obywatelami; 
§ kierunek – wskazuje, czy ustosunkowanie się do danego państwa jest pozytywne, czy 

negatywne; 
§ trwałość – jest wyznacznikiem stabilności wizerunkowej, która może dotyczyć 

wyobrażenia o państwie, czy jest ono raczej stałe, czy zmienia się pod wpływem 
wewnętrznych lub zewnętrznych bodźców; 

§ zakres – na stałe jest związany z liczbą obiektów, których dotyczy. 
Innym pojęciem, które jest ściśle związane z image’em, ponieważ spełnia nad nim 

kontrolę, jest zarządzanie wizerunkiem, które polega na takim podejmowaniu decyzji oraz 
realizacji działań, które w jak najbardziej trafny sposób przyczynia się do osiągnięcia 
wyznaczonych celów. Oznacza to, że zarządzanie wizerunkiem jest planowaniem celów i 
podejmowaniem decyzji, które będą miały znaczenie dla cech przypisywanych obiektowi – tu 
może być nim marka, produkt, osoba, czy państwo.4 

 
1.1.1 Wymiary i funkcje wizerunku państwa 

 
Wizerunek – w tym wizerunek państwa – jest złożonym zjawiskiem, które trudno 

jednoznacznie zdefiniować, dlatego w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się państwo 
oraz odbiorcy jego wizerunku, przybiera on różne wymiary.5 Definiując wizerunek oraz 
wskazując na jego cechy należy także powiedzieć o czterech głównych wymiarach, które 
można zastosować także na gruncie polityki międzynarodowej i kreowania wizerunku państwa: 
psychologicznym, socjologicznym, marketingowym i komunikacyjnym. 

Pierwszy wymiar ma charakter psychologiczny i jest związany z umysłem odbiorcy 
oraz jego percepcją, mającą znaczenie dla przetwarzania informacji. W ten sposób, w 

                                                
3 A. Dewalska-Opitek, Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe. 
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2010 nr 3 (52), s. 220-221, za: I. Witczak, Istota i strategia 
wizerunku firmy, „Handel Wewnętrzny” 1998 nr 6, s. 7. 
4 O. Annusewicz, Twitter jako przestrzeń autoprezentacji politycznej. Zarządzanie wizerunkiem polityka w 
mediach społecznościowych, [w:] O. Annusewicz (red.), Zarządzanie wizerunkiem w polityce, Warszawa 2017, 
s. 97. 
5 P. Czaplińska, Strategia budowania wizerunku osób znanych, [w:] A. Grzegorczyk (red.), Perswazyjne 
wykorzystanie wizerunku osób znanych, Warszawa 2015, http://www.wsp.pl/file/1282_285832418.pdf, s. 12, 
dostęp: 22.02.2021 r. 
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wyobrażeniu odbiorcy o danym państwie tworzy się pewna identyfikacja i ocena, która jest 
także uzależniona od pamięci. 

Kolejnym wymiarem jest wymiar socjologiczny, który wyraża się w przynależności do 
konkretnych grup społecznych osób, w umysłach których istnieje wyobrażenie na temat 
konkretnego państwa – od narodowości po region czy rodzinę. W tym wymiarze ważna jest 
interakcja pomiędzy poszczególnymi grupami, a także samymi osobami. 

Trzeci wymiar jest ściśle związany z marketingiem i zakłada opisywanie danego 
wizerunku w kategoriach wymiernej wartości dla państwa, którego wizerunek istnieje w 
myślach osób spoza jego granic. Można powiedzieć, iż ten wymiar ze względu na swoją 
ekonomiczną charakterystykę łączy się ściśle z gospodarką państwową i wpływa na zamożność 
państwa. Spojrzenie w sposób marketingowy na wizerunek łączy się także z kreowaniem 
wizerunku na arenie międzynarodowej za pomocą działań promocyjnych. 

Ostatnim wymiarem jest wymiar komunikacyjny i jest on skupiony wokół kanałów 
komunikacji, przez które przechodzą informacje kreujące obraz państwa. Bierze m.in. pod 
uwagę, jakimi kodami charakteryzuje się komunikacja, a także określa role komunikacyjne 
funkcjonujące w procesie konstytuowania się wizerunku.6 

Badając teorię dotyczącą wizerunku, nie sposób nie wspomnieć o uniwersalnych 
funkcjach jakie spełnia, by osiągnąć zamierzony cel podczas oddziaływania na odbiorcę: 7 

§ funkcja identyfikacyjna – związana jest z symbolicznym aspektem wizerunku i 
wyraża się w podkreślaniu cech oraz wpływaniu na emocjonalne korzyści, jakie 
odbiorca może otrzymać od państwa – w przypadku państwa może to być partnerstwo, 
owocna współpraca międzynarodowa w takich dziedzinach, jak polityka, gospodarka 
czy turystyka; 

§ funkcja aktywizowania sprzedaży – wyraża się w zdolności aktywizacji sprzedaży 
zarówno produktów, jak i usług przez państwo podlegające analizie wizerunkowej. W 
tym przypadku wizerunek państwa jest instrumentem wspierającym jego rozwój w 
ekspansji sprzedaży produktów i usług wytwarzanych przez rodzimy rynek na arenie 
międzynarodowej; 

§ funkcja upraszczająca i wspomagająca – ułatwia dokonywanie wyboru podczas 
podejmowania decyzji zakupowych produktu marki w warunkach dużej liczby 

                                                
6 A. Bobrowska, M. Garstka, Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej, 
„Colloquium Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Kwartalnik” 2012 II, s. 149. 
7 E. Bombiak, Wizerunek – kluczowy element postrzegania przedsiębiorstwa, [w:] K. Pieniak-Lendzion, A. 
Marcysiak, T. Nowogródzka (red.), Współczesny marketing i logistyka - innowacyjne rozwiązania, Siedlce 2015, 
s. 95; L. Berkoven, Erfolgreiches Einzelhandelsmarketing, München 1990, s. 394-395; A. Wiśniewska, Reklama 
jako narzędzie uruchamiania potencjału oddziaływania wizerunku marki [w:] A. Kozłowska (red.) Strategie 
komunikacji reklamowej z konsumentem, Warszawa 2012, s. 12-14; O. Witczak, Nowe media w budowaniu 
marki i wizerunku przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne” 2013 nr 140, s. 84. 
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konkurencyjnych produktów, jednak swobodnie może być zastosowana jako funkcja 
wizerunkowa państwa, kiedy mowa chociażby o produktach regionalnych na rynek 
międzynarodowy, gdzie konsument w sposób selektywny wybiera i ocenia informacje 
w celu podjęcia decyzji zakupowej; 

§ funkcja minimalizacji ryzyka (gwarancyjna) – oparta na wywoływaniu skojarzeń 
związanych z jakością, a także gwarancją satysfakcji, zwiększająca bezpieczeństwo 
zawieranych umów w kontekście międzynarodowym i służąca minimalizowaniu ryzyka 
niespodziewanego zerwania umów lub ich nieprzestrzegania; 

§ funkcja segmentacyjna – polega na wyodrębnieniu z rynku pewnej grupy 
konsumentów oraz dostarczeniu im unikalnej wartości, która sprawia, że nie mogą jej 
znaleźć w innych segmentach, co głęboko wpływa na ich decyzje zakupowe – w 
polityce wizerunkowej państwa może się to wiązać z doborem grupy docelowej do 
konkretnej strategii komunikacyjnej związanej z ważnym dla państwa tematem; 

§ funkcja strategiczna – to dobór odpowiednich narzędzi, którymi posługuje się państwo 
w optymalnej realizacji swoich celów wizerunkowych w oddziaływaniu na grupę 
odbiorców; 

§ funkcja transformacyjna – sprawia, że odbiór wizerunku państwa w kontekście jej 
działalności oraz tego, co ma do zaoferowania środowisku międzynarodowemu, jest 
silniejsza i coraz bardziej pozytywna – jest to tzw. transformacja doznań pod wpływem 
odbieranego wizerunku; 

§ funkcja symboliczna – jedna z najtrudniejszych do realizacji, związana z tożsamością 
i osobowością, mającymi charakter abstrakcyjny – wiąże się z pozyskiwaniem 
konsumentów, a na płaszczyźnie wizerunku państwa może być związana z 
pozyskiwaniem nowych partnerów, którzy będą odczuwali potrzebę współpracy z 
innym państwem. 

W kontekście pojęcia wizerunku jednostki osadniczej lub zwanej także jednostką 
terytorialną, definiuje się go jako sumę wierzeń, idei i wrażeń, które ludzie odnoszą do 
konkretnego miejsca. Wizerunek w rozumieniu marketingu terytorialnego pełni cztery 
kluczowe funkcje:8 
§ funkcja upraszczająca – to selektywne postrzeganie cech danego terytorium, spośród 

ich dużej liczby, z których kodowane są jedynie wybiórcze, charakteryzujące daną 
jednostkę terytorialną – powoduje to fragmentaryczne odwzorowanie rzeczywistości; 

                                                
8 A. Dewalska-Opitek, Budowanie wizerunku jednostki terytorialnej na przykładzie województwa śląskiego, 
„Zarządzanie Publiczne” 2010 nr 4(12), s. 83-98. 
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§ funkcja porządkująca – polega na procesie percepcji i przyswajania nowej informacji 
o jednostce terytorialnej, która nakładana jest na już istniejące w świadomości odbiorcy, 
co niesie ze sobą proces ich uzupełniania oraz weryfikacji – informacje, które są zgodne 
z dotychczasowym wyobrażeniem są szybko przyswajane, jednak te, u których 
stwierdza się niezgodność, są od razu marginalizowane oraz odrzucane; 

§ funkcja marginalizująca ryzyko – to jedna z tych funkcji, która jest ważna w 
kontekście umów międzynarodowych, umów gospodarczych i szeroko pojętych 
stosunków międzynarodowych, ponieważ pozwala zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnej 
decyzji; 

§ funkcja orientacyjna – dotyczy roli wizerunku podczas przepływu informacji do grup 
odbiorców, do których kierowana jest informacja o jednostce terytorialnej. 
Wysiłek podjęty podczas budowania wizerunku marki w konsekwencji ma przynieść 

rezultaty w postaci realizacji wyznaczonych przez siebie celów, które zrodziły się podczas 
konstruowania strategii komunikacyjnej państwa. Dlatego, kluczowe dla kreowania wizerunku 
państwa jest odpowiednie zdefiniowanie pojęcia „wizerunek” oraz zdanie sobie sprawy z 
przypisanych mu funkcji, by w następstwie odpowiednio go wykorzystać. 

 

1.1.2 Sposoby kreowania wizerunku państwa na arenie międzynarodowej – 
międzynarodowe public relations 

 
Międzynarodowe public relations (MPR) wiąże się z procesem komunikacji, w którym 

biorą udział odbiorcy z różnych państw oraz różnych kręgów kulturowych. W literaturze 
definiowane jest jako działanie, które ma na celu budowanie porozumienia ponad podziałami 
natury geograficznej, kulturowej, czy językowej. Termin wykorzystywany jest także do działań 
PR, których skutki są odczuwane poza granicami kraju, w którym powstały. MPR można 
jeszcze definiować jako perspektywę współpracy praktyków w wielu krajach na płaszczyźnie 
m.in. politycznej, ekonomicznej, społecznej, antyterrorystycznej czy naukowej.9 

Przed erą masowego komunikowania stosunki międzynarodowe między państwami 
prowadzone były najczęściej za zamkniętymi drzwiami, co sprowadzało się do tzw. tajnej 
dyplomacji. Wykształcone elity mogły przeczytać o nich w gazetach, jednak informacje te nie 
trafiały do większości narodu, który nie był świadomy działań urzędującego rządu działającego 
w sferze międzynarodowej. Obecnie praktyka „za zamkniętymi drzwiami” jest manewrem 

                                                
9 A. Parkes, Międzynarodowe public relations i komunikacja międzykulturowa, „Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2017 (1), s. 213-224; M. Ryniejska-Kiełdanowicz, Międzynarodowe public 
relations a polityka zagraniczna. Wyzwania piaryzacji, [w:] G. Piechota (red.) Public Relations wobec wyzwań 
współczesności, Kraków 2012, s. 71. 
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stosowanym również dzisiaj, jednak stosunki międzynarodowe przy tak dużym znaczeniu mass 
mediów – w tym mediów społecznościowych – nie mogą być prowadzone bez informowania o 
tym fakcie szerokiej opinii publicznej. Rozwój mediów i krótki czas między wydarzeniem a 
relacją sprawia, że polityka zagraniczna obecnie dzieje się przy udziale mediów.10 

Agnieszka Hess i Agnieszka Szymańska zwracają uwagę na istotny problem związany 
ze wzajemnymi relacjami między masowymi mediami krajowymi oraz urzędującym rządem 
właśnie w kontekście komunikacji politycznej na poziomie międzynarodowym. Wskazują one 
na dylemat, przed jakim stają dziennikarze, a mianowicie, która sfera jest ważniejsza: bycie 
reprezentantem społecznych interesów, którego przejawem może być publiczne krytykowanie 
decyzji i działań rządu, czy raczej kontrola nad rządzącymi przejawiająca się w publicznym 
relacjonowaniu potknięć rządzących oraz publicznej krytyki. Głośna dezaprobata wyrażana w 
mediach krajowych oraz doniesienia prasowe wskazujące na brak poparcia społecznego dla 
polityki rządu sprawującego władzę może istotnie przełożyć się na pozycję całego kraju na 
arenie międzynarodowej i mocno osłabić jego status. Autorki podkreślają, że media masowe 
niektórych krajów przeszły drogę ewolucji, która finalnie doprowadziła do tego, że media 
stanęły po stronie roli adwersarza. Jako przykład podają Stany Zjednoczone, w których od lat 
40. po lata 60. media opiniotwórcze wspierały poczynania rządu, co przekładało się na relacje 
międzynarodowe USA z innymi państwami. Jednak po wybuchu afery Watergate, czy wybuchu 
wojny w Wietnamie media z roli adwokata przeszły do roli politycznego adwersarza. Postawa 
mediów – niezależnie, czy będących w roli adwokata, czy adwersarza polityki obozu 
rządzącego – oznacza, że w pewnym sensie biorą one współodpowiedzialność za konsekwencje 
polityki zagranicznej swojego państwa.11 

Wizerunek państwa może być istotny z punktu widzenia rodzimych firm, które działają 
na rynku międzynarodowym. Można tutaj dostrzec pewien efekt synergiczny, którego 
następstwem może być wzajemne wzmocnienie wizerunków w sytuacji, kiedy wizerunek 
państwa oraz firmy, z której ona pochodzi postrzegane są osobno. Z jednej strony, przez wzgląd 
na postępującą globalizację, często zaciera się pochodzenie narodowe firm, które uruchamiają 
produkcję na różnych rynkach, jednak część z nich dosyć mocno odwołuje się do miejsca 
swojego pochodzenia. Promocja państwa za granicą jest prowadzona zarówno przez instytucje 
rządowe, ale również przez wszelkie organizacje, które skupiają firmy z danego kraju. Oba 

                                                
10 B. McNair, Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Poznań 1988, s. 172. 
11 A. Hess, A. Szymańska, Pomost medialny? Międzynarodowa komunikacja polityczna na przykładzie relacji 
polsko-niemieckich, Kraków 2009, s. 31-32. 
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podmioty – zarówno rządowe, jak i pozarządowe – mają za zadanie przyciągnąć zagranicznych 
inwestorów, a ponadto również wspierać eksport towarów oraz usług na rynki zewnętrzne.12 

Znaczenie i pozycja danego państwa na tle innych krajów nie jest obecnie wyznaczana 
jedynie pod względem potencjału gospodarczego czy militarnego. Prócz tego, istotne jest także 
jak państwo jest postrzegane, a także jak oceniane są jego działania przez członków 
międzynarodowej społeczności. Chodzi m.in. o styl życia, muzykę, film, język, naukę, idee, 
które mogą być atrakcyjne dla ludzi z innych krajów, a które chcieliby naśladować inni. 
Wymiary te składają się na tzw. soft power (miękka siła), w którym ważna jest nie tyle 
istniejąca atrakcyjność, co przede wszystkim umiejętne wykorzystanie jej do realizacji 
politycznych celów w budowaniu oraz prowadzeniu stosunków międzynarodowych.13 
Zjawisko soft power zyskało sławę w stosunkach międzynarodowych w ostatnich dwóch 
dekadach, w których struktura władzy globalnej zaczęła się przekształcać. Idea „miękkiej siły” 
została po raz pierwszy ukuta przez profesora Uniwersytetu Harvarda Josepha Nye w jego 
książce „Bound to Lead: The Changing Nature of American Power”14, która została 
opublikowana w 1990 roku. Zaproponował nieograniczone teorie definiujące pojęcie miękkiej 
siły i jego zastosowanie. Początkowo definiuje pojęcie miękkiej siły jako: „Zdolność do 
uzyskania tego, czego chcesz, poprzez przyciąganie, a nie przymus lub płatność”.15 

Hard power („siła pięści”) w osiąganiu swoich celów przez państwo na arenie 
międzynarodowej bazuje na groźbach, nakłanianiu, przymusie, a czasem zastraszaniu. Zaś soft 
power w stosunkach międzynarodowych ma charakter przekonujący, wytwarzający aurę 
atrakcyjności danego państwa oraz kuszenia sposobem bycia tam panującym. Soft power jest 
metodą, której celem jest wytworzenie chęci u innych państw do współpracy z tym jednym, do 
akceptacji systemu jego wartości oraz obywateli w nim mieszkających.16 Przykładem takich 
działań jest planowana na dwa lata i rozpoczęta w 2019 roku we współpracy z influencerami 
kampania Arabii Saudyjskiej. Celem tej kampanii stała się zmiana wizerunku państwa 
reżimowego i pokazania kraju jako atrakcji turystycznej.17 

Soft power to również osiąganie rezultatów poprzez wytworzenie przez państwo wokół 
siebie takiej aury, by w światowej polityce inne kraje zapragnęły naśladować jego przykład, 

                                                
12 W. Budzyński, Kształtowanie wizerunku firmy i marki na rynku międzynarodowym, [w:] E. Duliniec (red.), 
Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, Warszawa 2007, s. 142. 
13 L. Słupek, Impreza sportowa jako narzędzie kreacji wizerunku kraju-gospodarza, „Zeszyty Prasoznawcze” 
2014 nr 2(218) t. 57, s. 294; J.S. Nye, Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2017. 
14 J. S. Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York 1990. 
15 H.J. Shah, Q.A. Khattak, S. Attiq, Soft Power and its Efficacy in Contemporary Environment: A Case Study of 
Pakistan, “IPRI Journal” 2016 nr 2 XVI, s. 119-139.  
16 B. Piskorska, Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Lublin 2017, s. 54. 
17 Arabia Saudyjska inwestuje w influencerów, http://wgospodarce.pl/informacje/68198-arabia-saudyjska-
inwestuje-w-influencerow, dostęp: 11.07.2021 r. 
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mając aspiracje do osiągnięcia jego dobrobytu. A państwo posługujące się miękką siłą ma 
przywilej narzucania tzw. agendy przyciągania innych.18 

Pomagają w tym media, które na wielu płaszczyznach tematycznych odgrywają rolę 
inicjatora oraz prowadzącego debatę publiczną, ustanawiając hierarchię ważności wydarzeń i 
spraw, a także dostarczając szereg punktów odniesienia swoim odbiorcom. Media reprodukują 
polityczną rzeczywistość, w ten sposób tworząc zarówno obraz świata polityki jak również jej 
aktorów. Oznacza to, że obecność mediów w dyskursie, o którym będzie jeszcze mowa w 
niniejszym rozdziale, jest również współuczestniczeniem w debacie publicznej.19 

Wśród instrumentów wspierających soft power wymienia się m.in. dyplomację 
publiczną, dyplomację kulturalną i branding narodowy. Natomiast Robert Łoś jako tzw. 
instrument wsparcia wymienia media, które wpływają na agendę dnia w międzynarodowym 
środowisku oraz kształtują relacje między państwami według obowiązujących norm.20 

Wyróżnia się dwa typy przepływu informacji – pierwotny oraz wtórny. Pierwszy z nich 
obejmuje informacje związane z celową aktywnością rządu, a także organizacji 
międzynarodowych czy instytucji religijnych. Pierwotny przepływ informacji obejmuje 
zarówno komunikaty informacyjne, jak i perswazyjne, mające formę m.in. tekstu, obrazu, 
filmu, muzyki, wszelkich działań PR czy kampanii reklamowych. Celem przesyłania takich 
informacji jest wywarcie pożądanego wpływu na odbiorcę komunikatu, którego efektem będzie 
poparcie polityczne lub zawarcie korzystnych umów międzynarodowych. Wtórny przepływ 
informacji stanowi swego rodzaju efekt uboczny oddziaływania przepływu pierwotnego. Ma 
on charakter obejmujący treści, które przekazują sobie wzajemnie między sobą obywatele lub 
media, ale jedynie w sferze prywatnej. Ta forma nie podlega żadnej formie instytucjonalizacji, 
jest spontaniczną wymianą codziennych doświadczeń, ale czasem przyjmującą formę 
publiczną.21 Oba typy przyczyniają się w sposób bezpośredni do kreowania wizerunku państwa 
za granicą oraz wskazują na istotny czynnik mediów w tym procederze. 

Każda zaplanowana forma kreowania wizerunku państwa powinna być oparta o solidnie 
przygotowaną strategię komunikacyjną, która w swojej treści przewidywałaby wdrażanie 
kolejno konkretnych działań natury wizerunkowej. Dlatego, mówiąc o sposobach kreowania 
wizerunku państwa, nie sposób nie nawiązać do narzędzi zaczerpniętych z tradycyjnego public 
relations, jakimi może się posłużyć instytucja rządowa, by zrealizować postawione przez siebie 
cele w wymiarze międzynarodowym. 

                                                
18 J. S. Nye Jr., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2012, s. 34. 
19 A. Hess, Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce: mediatyzacja i strategie 
komunikacyjne organizacji pozarządowych, Kraków 2013, s. 138. 
20 R. Łoś, Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Łódź 2017, s. 119. 
21 Tamże, s. 121. 
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Jako narzędzie można przywołać media relations, którego najprostsza definicja, to 
budowanie relacji z dziennikarzami.22 W kontekście międzynarodowym mowa o zagranicznych 
korespondentach – na ich relacji szczególnie powinno zależeć władzy urzędującej w kraju, z 
którego korespondenci relacjonują wydarzenia. W media relations, które jest jednym z 
elementów public relations, nie chodzi jednak jedynie o pisanie informacji prasowych, 
organizację konferencji dla mediów, czy rozmowę z mediami na tzw. „off-ie”23 – choć tak 
mówi często ujęcie teoretyczne, odpowiadając na pytanie „jak to zrobić?”, a nie pytając „po co 
to robić?”.24 Relacje z mediami powinny mieć charakter nie tylko zaplanowanego 
komunikowania, ale także gotowości do udzielenia komentarza w sytuacjach, których nie da 
się zaplanować. 

Innym narzędziem są wydarzenia o charakterze międzynarodowym, których dobrym 
przykładem są imprezy sportowe. Organizowanie ich na skalę światową może przynieść 
pożądany efekt w postaci podniesienia świadomości obcokrajowców o kraju będącym 
gospodarzem eventu, a także poprawienia reputacji w oczach międzynarodowej opinii 
publicznej.25 Przykładem takich imprez mogą być letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, czy 
mistrzostwa świata w lekkoatletyce. 

Jednym z narzędzi działań z zakresu PR międzynarodowego jest public affairs, którego 
określenie w Stanach Zjednoczonych używa się zamiennie z terminem „lobbing”. Public affairs 
w ujęciu polskim ma jednak szersze znaczenie, gdyż jego celem jest stworzenie relacji między 
organizacją a stroną rządową oraz utrzymanie ich w celu zdobycia istotnych informacji, które 
pomogą się rozwijać zarówno tejże organizacji, jak i całemu sektorowi, w którym działa. 
Lobbing to jednak przede wszystkim wywieranie wpływu na decyzje, które są podejmowane 
przez poszczególne organy publicznej władzy.26 Narzędzie lobbingu w wykorzystaniu na 
płaszczyźnie MPR może się realizować w postaci relacji międzynarodowych firm lub 
organizacji oraz stroną rządową, których działalność prowadzona jest na terenie kraju 
kierowanego przez ten rząd. Poprawne relacje i współpraca rezonują oraz pomagają w 
kreowaniu pozytywnego wizerunku za granicą. 

                                                
22 G. Norwood, K. Tasso, Media relations in property, London and New York 2006, s. 172. 
23 Rozmawiać „na off-ie” oznacza nieoficjalną rozmowę z przedstawicielem mediów przy wyłączonych 
rejestratorach wizji i fonii. 
24 J. Johnston, Media relations: issues and strategies, Sydney 2017, s. 28. 
25 M. Leszczyński, Międzynarodowe public relations jako narzędzie konkurencyjności gospodarki na przykładzie 
Polski, http://www.wbc.poznan.pl/Content/447807/Leszczyński_Marcin-rozprawa_doktorska.pdf, s. 74, dostęp: 
02.02.2021 r. 
26 A. Niedzielska, Public relations w działalności jednostek samorządu terytorialnego, za: M. Florek, Podstawy 
marketingu terytorialnego, Poznań 2006, s. 155, [w:] M. Adamowicz (red.), Studia ekonomiczne i regionalne, 
Biała Podlaska 2011, s. 45. 
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Narzędziem, którego przeznaczenie należy łączyć z działaniami ewaluacyjnymi jest 
badanie wizerunkowe. Może się ono opierać m.in. na międzynarodowych sondażach opinii 
publicznej, czy analizie globalnych raportów i rankingów, gdzie uzyskamy wyniki ilościowe, 
jak również na analizie jakościowej międzynarodowych przekazów medialnych. Celem takich 
badań jest identyfikacja zagrożeń i szans wizerunkowych stojących przed krajem, które ze swej 
natury mają charakter zewnętrzny. Zagrożeniem wizerunkowym mogą być negatywne 
skojarzenia i stereotypy związane z danym państwem, a szansą możliwość poprawy 
wizerunku.27 

Do zestawu niezbędnych narzędzi będących elementem strategii wizerunkowej państwa 
należy dołączyć reklamę oraz międzynarodowe marketingowe PR. Terminy te wywodzą się 
z teorii marketingowego ujęcia public relations Philipa Kotlera. W ujęciu kreowania wizerunku 
państwa można bowiem mówić o brandingu nie tylko firm komercyjnych, ale także brandingu 
narodowym, który nie jest niczym innym, jak procesem budowania marki narodowej. Branding 
narodowy polega na przekładaniu dorobku doświadczeń marketingowych, które zostały 
zdobyte przez firmy komercyjne, na płaszczyznę wizerunkową państw, które są traktowane jak 
globalne przedsiębiorstwa.28 

Ostatnim prezentowanym narzędziem, które jest niezbędne w kreowaniu wizerunku 
państwa jest crisis management, co w polskim tłumaczeniu oznacza „zarządzanie kryzysem”. 
W polskiej wersji wyrażenie to oznacza raczej „zmaganie się z kryzysem” lub „rozwiązywanie 
kryzysu”, jednak forma „zarządzanie kryzysem” płynnie przeszła już do terminologii innych 
dziedzin, tj. zarządzanie czy ekonomia. „Zarządzanie kryzysem” oznacza zatem podejmowanie 
czynności, które zapobiegną, bądź – kiedy kryzys już wybuchł – zmniejszą negatywne skutki 
sytuacji kryzysowej. Wąskie znaczenie tego terminu wskazuje, iż „zarządzanie kryzysem” 
zmierza do osłabienia negatywnego oblicza instytucji, rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz 
wzmocnienia pozytywnego przekazu.29 W kontekście zarządzania kryzysem państwa jest to 
narzędzie, które powinno być opracowane w jak największej liczbie możliwych scenariuszy, 
które mogą się przytrafić w państwie, co pomoże szybko i skutecznie przeciwdziałać 
negatywnym skutkom kryzysu. 

Kryzys wizerunkowy to taki, który jest ściśle związany z kryzysem ekonomicznym. 
Obniżające się pozycje w światowych rankingach wiarygodności kraju rezonują na jego 
wizerunek w świecie. Kraj ujęty w MPR jako rodzaj korporacji jest jednak złożony z wielu 

                                                
27 R. Kłeczek, A. Sagan, Badania jakościowe wizerunku marki, [w:] J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie 
marką, Warszawa 2013, s. 40. 
28 M. Leszczyński, Międzynarodowe public relations jako narzędzie konkurencyjności gospodarki na przykładzie 
Polski, http://www.wbc.poznan.pl/Content/447807/Leszczyński_Marcin-rozprawa_doktorska.pdf, s. 76, dostęp: 
05.03.2021 r. 
29 M. Przybysz, Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce, Tarnów 2008, s. 28. 
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dziedzin, nad którymi trudno jednakowo zapanować oraz zadbać o ich dobrą kondycję. 
Obecnie, jedną z dziedzin, która mocno rzutuje na wizerunek państwowy jest bezpieczeństwo 
– istotne z punktu widzenia zarówno obywateli, jak i turystów. 

Kryzys wizerunkowy może generować skutek negatywny i pozytywny.30 Pierwszy jest 
oczywistym elementem zjawiska kryzysu i w MPR może skutkować spadkiem liczby 
przybywających do kraju turystów, zmniejszającą się liczbą zagranicznych inwestorów, 
niechęcią dotychczasowych sojuszników do wzajemnej współpracy międzynarodowej oraz 
kłopotami z pozyskiwaniem kolejnych, a w najgorszym przypadku konflikt zbrojny. 
Rozprzestrzenianiu się destrukcyjnych skutków pomagają negatywne informacje i komentarze 
w mediach, które tworzą dodatkowy kryzys noszący miano kryzysu medialnego. Jednak kryzys 
wizerunkowy może także generować skutek pozytywny. Ma on charakter testu wytrzymałości, 
sprawdzianu sprawności organizacyjnej oraz procedur zarządzania. W trakcie trudnej sytuacji 
należy wdrożyć zaplanowaną wcześniej strategię kryzysową w oparciu o manual kryzysowy31 
i rozpocząć wprowadzanie nadzwyczajnych procedur, które obowiązują tylko w kontekście 
sytuacji nadzwyczajnej. 

Warto zauważyć, że istotną rolę w kryzysie odgrywa rzecznik prasowy, od którego w 
dużej mierze zależy przebieg relacji z mediami. Na płaszczyźnie komercyjnej, jeśli firma nie 
posiada rzecznika prasowego, wówczas jego rolę może przejąć zewnętrzny ekspert, który 
będzie w stanie komunikować w sposób wyważony emocjonalnie oraz bez osobistego 
zaangażowania. Są branże, dla których nie ma potrzeby prowadzenia stałego kontaktu z 
mediami i rzecznik prasowy nie jest potrzebny. Pewne jest jednak, że gdy dojdzie do kryzysu 
zapotrzebowanie na takie wsparcie komunikacyjne drastycznie wzrasta.32 

W kontekście MPR takim rzecznikiem prasowym na kraj może być rzecznik rządu lub 
rzecznik prezydenta danego kraju. Jednak na zewnątrz, dla międzynarodowej opinii publicznej 
w sytuacjach kryzysowych powinien komunikaty kierować sam premier, prezydent, minister w 
ten sposób podwyższając rangę i ważność przekazywanych komunikatów w sytuacjach 
trudnych. Wspomnianym ekspertem zewnętrznym może być w kontekście międzynarodowego 
PR specjalista z danej dziedziny, której dotyczy kryzys – np. klęsk żywiołowych, 
bezpieczeństwa, turystyki itp. W ramach MPR zyska on wiarygodność publiczności, jednak 
ranga jego osoby możne okazać się niewystarczająca w obliczu eskalującego poważnego 
                                                
30 D. Tworzydło, Procedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, reagowanie 
oraz odzyskiwanie utraconych korzyści, „Studia Medioznawcze” 2017 nr 3(70), s. 77-88. 
31 Manual kryzysowy to opracowany system komunikowania w sytuacji kryzysowej. Najczęściej przyjmuje 
formę zbioru scenariuszy, które uwzględniają różnego rodzaju typy sytuacji kryzysowych. Zob. M. Kaczmarek-
Śliwińska, Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w organizacji. Sztuka komunikowania się, 
Warszawa 2015, s. 103. 
32 D. Tworzydło, Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie, Warszawa 2019, s. 
144-145. 
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kryzysu państwowego, gdzie głos powinna zabrać władza i to ona w sposób bezpośredni 
powinna informować swoich obywateli o jego skutkach i przeciwdziałaniu. 

Wybrane narzędzia do wykorzystania w realizowaniu międzynarodowego public 
relations zaczerpnięte z tradycyjnego PR są przykładami dobrych praktyk, które odpowiednio 
zaplanowane i wdrożone w spójną strategię komunikacyjną mogą przynieść oczekiwany sukces 
państwa. Narzędzia te naturalnie nie zastąpią wiarygodności kraju, który chcąc być dobrze 
postrzeganym na arenie międzynarodowej powinien wyróżniać się na innych polach polityki, 
tj. gospodarczej, ekonomicznej, sojuszniczej, wewnętrznej itp. Wskazane w tym podrozdziale 
sposoby mogą jedynie ten wizerunek wzmocnić lub osłabić negatywne stereotypy na temat 
państwa, niemające często już dawno nic wspólnego z rzeczywistością. 
 

1.1.3 Branding narodowy versus marketing narodowy 
 
Mówiąc o kreowaniu wizerunku państwa w oczach międzynarodowej publiczności, nie 

sposób nie przywołać takich terminów, jak branding narodowy czy marka narodowa – 
nazywana także marką kraju. Są to terminy mocno związane z marketingiem narodowym, 
którego pomyślność może być niejako efektem odpowiedniego wdrożenia strategii w ramach 
brandingu narodowego. Choć, jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, wcale tak być nie 
musi, bo w dobie postępującej globalizacji zaciera się „narodowe DNA” coraz większej części 
firm, marek oraz produktów.  

Uznaje się, że ojcem brandingu narodowego w świecie jest Wally Olins, który jako 
pierwszy zajął się tą problematyką na szeroką skalę. Choć nazwa, która obecnie figuruje w 
literaturze pojawiła się stosunkowo niedawno, to z przekonaniem można stwierdzić, że państwa 
już od wieków świadomie próbują kreować swój wizerunek na świecie. Olins jako przykład 
podaje Francję, która wywarła największy wpływ na tę dziedzinę komunikacyjną poprzez tzw. 
rebranding narodowy. Po Wielkiej Rewolucji Francuskiej starano się wprowadzić nowy-stary 
wizerunek proarystokratyczny, zmieniając m.in. barwy flagi, kalendarz, system miar i wag, czy 
hymn narodowy, by być lepiej postrzeganym w Europie i na świecie, chcąc przywrócić w 
oczach międzynarodowej publiczności dawną potęgę tego państwa.33 

Pojęcie brandingu narodowego zdefiniował prawdopodobnie jako pierwszy Brytyjczyk 
Simon Anholt. Stwierdził on, że branding narodowy to zabieganie krajów w sposób 
profesjonalny i nowoczesny o swoją pozycję na rynku, której podstawą ma być marka 
narodowa. W świetle takiej definicji państwo można postrzegać jako duże przedsiębiorstwo, 

                                                
33 M. Raftowicz-Filipkiewicz, Kraj jako marka handlowa, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2007 nr 15 
(3018), s. 107; W. Olins, Wally Olins o marce, Warszawa 2004, s. 150. 
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które zachowuje się dokładnie tak samo, jak międzynarodowa korporacja i konkuruje z innymi 
krajami w ramach różnych pól eksploatacji, na których mu zależy. Wśród nich może być m.in. 
przyciąganie inwestorów z zagranicy, oferta turystyczna, rynki eksportu towarów i wiele 
innych.34 

Naukowcy zajmujący się tym obszarem komunikowania wskazują jednak, by 
rozróżniać w terminologii branding narodowy i markę narodową. Definicja pierwszego 
wskazuje, iż branding narodowy to proces społeczny oraz zarządczy, który ma na celu 
zbudowanie na skalę międzynarodową reputacji, a także pożądanego wizerunku państwa, 
według wcześniej opracowanej strategii. Zaś marka narodowa jest określana jako spójna całość 
– kompozycja złożona zarówno z aspektów związanych z reputacją, jak i wizerunkiem. To 
suma wartości dostarczanych przez kraj światu; wartości, które są cenione i pożądane przez 
obcokrajowców, zagraniczne organizacje czy firmy, gdzie zarówno one mogą wpływać na kraj, 
jak również kraj może wywierać na nie wpływ. Marka narodowa, to suma pewnych 
doświadczeń doznawanych przez jej interesariuszy.35 

Roman Rojek natomiast, definitywnie rozróżnia markę narodową i markę kraju w 
kontekstach ich występowania. W pierwszym aspekcie to marka firmy czy produktu może 
aspirować do miana marki narodowej. To marki, które budowane są wokół określonych 
produktów, są identyfikowane i wyróżniane spośród innych za pomocą kolorystyki narodowej, 
nazwy w rodzimym języku, czy symboli związanych z konkretnym państwem.36 Marki takie są 
przywiązane do swojego narodowego rodowodu oraz zakorzenione w lokalnych rynkach. Prócz 
tego, posiadają wysoką pozycję i renomę. Markę kraju definiuje zaś jako tożsamość rynkową 
kraju, która nie jest konkretną usługą czy produktem, dającym się zidentyfikować wizualnie 
oraz z pomocą zabiegów marketingowych. Marka kraju to jego wizerunek i wizerunek narodu, 
w opinii odbiorców – zarówno w oczach obywateli własnych, jak i publiczności zagranicznej.37 

Autor ten przywołuje także powody, dla których kraje podejmują trud budowania 
własnego wizerunku narodowego. Wskazuje, że dla jednych celem będzie ogólne zaistnienie 
na mapie świata – oznacza to dążenie do większej rozpoznawalności kraju w świecie. Dla 
drugich zaś celem kreowania wizerunku może być pozbycie się negatywnych stereotypów w 
odniesieniu do kraju. Przykładem mogą być kraje z dawnego bloku socjalistycznego38, które w 
obecnym czasie bardzo się zmieniły pod każdym względem, ale nadal w świadomości 
                                                
34 M. Raftowicz-Filipkiewicz, Branding narodowy w Unii Europejskiej, „Studenckie Prace Prawnicze, 
Administratywistyczne i Ekonomiczne” 2008 nr 5, s. 56-63; S. Anholt, Sprawiedliwość marek. Jak branding 
miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Warszawa 2006. 
35 M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2011, s. 23-
24, za: M. Borus, M. Kłoczko, Aneks. Marka dla Polski, [w:] W. Olins, O marce, Warszawa 2004, s. 281. 
36 R. Rojek, Marka narodowa, Gdańsk 2007, s. 62. 
37 Tamże, s. 64. 
38 Tamże. 
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zagranicznej publiczności funkcjonują jako państwa słabiej rozwinięte i o naleciałościach 
totalitarnych. 

Branding narodowy ma również swoje miejsce w marketingu. Traktowany jest bowiem 
jako jeden z elementów marketingu terytorialnego. Część autorów wskazuje na wyodrębnienie 
się marketingu miejsc z trzech nurtów marketingowych. Pierwszy, to ten dotyczący organizacji 
non-profit, który przeniósł się poza sferę przedsiębiorstw, ale nie zmienił się jego cel w postaci 
wypracowania konkretnego zysku. Drugi, to marketing społeczny, którego głównym celem jest 
zamiana lub wzmocnienie postaw jednostek, a także grup społecznych, by mogły służyć 
wyższym celom w postaci dobra ogółu społeczeństwa. Trzecim rodzajem jest image marketing 
powstający na bazie obserwacji tego, że wizerunkiem da się zarządzać, a także go promować, 
czerpiąc z tego wymierne korzyści w ramach sprzedaży produktu. Produktem w tym przypadku 
jest złożona i wielowymiarowa jednostka terytorialna w postaci miejsca.39 

Marketing narodowy, zwany także marketingiem terytorialnym, różni się od brandingu 
narodowego tym, iż jego celem nie jest budowanie wizerunku państwa, ale silne oddziaływanie 
na rynek zagraniczny nakierowane na osiągnięcie konkretnych celów marketingowych. 
Instrumentami marketingu narodowego są dokładnie te same, które używane są przy 
klasycznym Kotlerowskim ujęciu marketing mixu40:41 

§ produkt – oferowana rzecz materialna lub usługa, która ma zaspokoić potrzebę 
konsumenta. W marketingu narodowym mogą być to towary rodzimych marek 
wyrażone w eksporcie za granicę na międzynarodowe rynki; 

§ cena – jest to wartość, za którą sprzedawany, bądź wymieniany jest produkt/usługa – w 
kontekście produktów czy usług narodowych; należy zauważyć, iż mają one inną 
specyfikę, co składa się na złożoność ceny; 

§ dystrybucja – w najprostszym ujęciu jest to sposób, w jaki produkt lub usługa zostaje 
dostarczona do konsumenta. W kontekście międzynarodowym uzależniona jest ona od 
rozwoju logistycznego w danym państwie, udogodnień związanych z przekraczaniem 
granic (szczególnie w kontekście granic naturalnych); 

§ promocja – związana jest z systemem komunikacyjnym kraju ze środowiskiem 
zewnętrznym w postaci zagranicy. Promocja w przypadku marketingu narodowego 

                                                
39 M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2011, s. 37-
38, za: G. J. Ashworth, H. Voogd, Marketing and Place Promotion, w: Place Promotion: The Use of Publicity 
and Marketing to Sell Towns and Regions, J.R. Gold, S.V. Ward (red.), Chester 1994 (cyt. za: M. Kavaratzis, 
From City Marketing to City Branding…, jw., s. 58 i nast.). 
40 Marketing mix to zbiór narzędzi marketingowych stosowane przez przedsiębiorstwo w celu realizacji 
pewnych zamierzonych celów marketingowych, które mogą być osiągnięte na docelowym rynku. Zob. Ph. 
Kotler, Marketing…, dz. cyt. s. 89. 
41 A. Mirski, Wprowadzenie do problematyki promocji narodowej, „Zarządzanie w Kulturze” 2005 t. 6, s. 86-87. 
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wyraża się w propagowaniu produktów i usług na rynkach zewnętrznych oraz 
zachęcaniu do ich nabywania. 
Branding narodowy oraz marketing narodowy są ściśle ze sobą związane, jednak 

odróżniają je cele, które im przyświecają. W pierwszym przypadku, nastawiony jest on na 
wizerunek państwa i jego obywateli, dąży do poprawy reputacji, a jego strategia rozpisana jest 
na dekady, zaś efekty są widoczne dopiero po jakimś czasie. W drugim przypadku, celem jest 
zysk w ujęciu materialnym, a jego efektem ma być przypływ środków dla rodzimej gospodarki. 
Jednak obie koncepcje świetnie się dopełniają i należy podkreślać ich wspólną rolę w 
kreowaniu wizerunku państwa. 

 

1.2 Propaganda w komunikacji politycznej 
 

Uznaje się, że propaganda polityczna jest, obok marketingu i PR, jedną z kolejnych 
form masowego komunikowania. Wdrożona w sferę polityczną, w sposób automatyczny staje 
się formą komunikowania politycznego.42 Przyjmuje się, że jest równie stara jak władza, jednak 
jej pojęcie zostało po raz pierwszy wprowadzone i było używane w życiu publicznym dopiero 
w XVII wieku.43 

Pojęcie propagandy definiowane jest jako „celowe, perswazyjne, motywowane 
politycznie oddziaływanie na zbiorowość, zmierzające przez kształtowanie ludzkich postaw do 
wywoływania pożądanych zachowań”.44 Złożona forma wyrażenia definicji świadczy o 
precyzyjnym ujęciu celowości stosowania propagandy, która jest mocno nastawiona na 
realizację zamierzonego celu w postaci przejęcia pełnej kontroli nad czyimś zachowaniem. 

Według Janusza Sztumskiego propaganda to „taki sposób oddziaływania na dowolnie 
liczne zbiory ludzi, którego celem jest wywieranie wpływu na kształtowanie ich myślenia, 
postaw, przekonań i zachowań w stosunku do spraw publicznych lub określonych wartości 
politycznych, religijnych, moralnych itp., zgodnie z życzeniem tego, kto tym właśnie sposobem 
posługuje się lub go firmuje”.45 

W przywołanej definicji propagandy, podobnie jak w poprzedniej, mamy do czynienia 
z wpływaniem na czyjąś postawę oraz zachowanie. Jednak autor drugiej wersji idzie nieco dalej 
w diagnozowaniu celu, który ma być osiągnięty przez propagandę. Wskazuje dodatkowo na 
kształtowanie myśli i przekonań, które są zindywidualizowaną i intymną sferą życia ludzkiego. 

                                                
42 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2012, s. 203. 
43 I. Wolska-Zogata, Media i wojna. Między informacją a propagandą, „Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła 
Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki” 2012 nr 3, s. 37. 
44 M. Szulczewski, Propaganda polityczna. Zarys problematyki teoretycznej, Warszawa 1972, s. 69. 
45 K. Stelmach, Mediatyzacja propagandy – propagandyzacja mediów: wczoraj i dziś, „Zeszyty Prasoznawcze”  
2014 t. 57 nr 2 (218), s. 409; J. Sztumski, Propaganda – jej problemy i metody, Katowice 1990, s. 30. 
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Sztumski rozszerza także motywy o te natury religijnej i moralnej dołączając je do 
wspomnianych wcześniej politycznych. 

Istotną rolę w systemie propagandowym odgrywa opinia publiczna, jako podmiot 
wpływu tego systemu, jednak przy założeniu, że ma on otwarty charakter. Zamknięty system 
propagandowy, który funkcjonuje w państwach autorytarnych charakteryzuje się tym, że całość 
procesu formowania się opinii publicznej zostaje podporządkowany tzw. indoktrynacji. Zaś w 
systemie demokratycznym opinia publiczna jest podporządkowana procederowi edukacji. 
Wówczas podmiot, który podlega oddziaływaniu propagandy samodzielnie werbalizuje swoje 
nastroje i może bezpośrednio wpływać na kształt oraz funkcjonowanie całego systemu 
propagandowego – ale tylko w modelu otwartym. Następstwami nastrojów i emocji mogą być 
zachowania i postawy powstające pod ich wpływem. Mogą one być realizowane na mniejszą 
skalę, ale są zdecydowanie bardziej trwałe niż emocje.46 

Propaganda jako technika wpływania na obywateli jest opracowywana i stosowana 
najczęściej przez instytucje władzy państwowej. Do grupy podmiotów posługujących się tym 
narzędziem należą także partie polityczne, administracja publiczna, polityczne elity oraz tzw. 
grupy nacisku. Do tej pory najbardziej znanym systemem propagandowym była propaganda 
hitlerowska oraz sowiecka – zatem dotyczyła ona systemów totalitarnych. Nie należy jednak 
propagandy wiązać jedynie z reżimem autorytarnym, czy totalitarnym, ponieważ jest ona 
obecna także w demokracji, czego najlepszym dowodem są kampanie wyborcze.47 
 

1.2.1 Propaganda i jej znaczenie w kreowaniu wizerunku państwa 
 

Poziom propagandy, jaki wpływa na życie ludzi może być zaskakujący nawet dla osób, 
które dobrze orientują się w wiadomościach z kraju i ze świata. Spojrzenie na tytuły gazet, 
tygodników publicystycznych, internetowych serwisów informacyjnych, czy pasków w 
serwisach telewizyjnych przynosi refleksję nad tym, że propaganda rządzi opinią publiczną. 
Jest to sposób celowego kierowania uwagi na konkretne wydarzenia, które pozwalają w sposób 
bezpośredni wpływać na odbiorcę przez osoby stojące za tymi właśnie wydarzeniami. Jest to 
przykład nowoczesnej propagandy, którą definiuje się jako konsekwentny i długotrwały 
wysiłek mający na celu kreowanie zdarzeń albo sterowanie nimi w taki sposób, by wywrzeć 
wpływ na nastawienie społeczności w stosunku do jakiegoś konkretnego pomysłu, 
przedsięwzięcia, czy grupy osób.48 

                                                
46 R. Rajczyk, Nowoczesne wojny informacyjne, Warszawa 2016, s. 37-38. 
47 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne…, dz. cyt., s. 219. 
48 E.L. Bernays, Propaganda, Wrocław 2020, s. 31-32. 
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W kontekście międzynarodowym, ze względu na grupy docelowe, można wyróżnić 
propagandę wewnętrzną i zewnętrzną. Ta pierwsza nawiązuje do działalności instytucji, która 
swój przekaz propagandowy kieruje do obywateli własnego kraju. W ramach tej odsłony można 
przywołać wspomnianą kampanię wyborczą. Druga, związana jest ściśle z przekazem 
skierowanym do obywateli innych państw. W czasach zbrojnego konfliktu może się jawić jako 
narzędzie wojny psychologicznej, wykorzystane do walki z przeciwnikiem politycznym.49 
Jednak w czasie pokoju pełni jedynie funkcję tuby władz chcących ukształtować w głowach 
międzynarodowej opinii publicznej wymyślony przez siebie utopijny obraz państwa.  

Mówiąc o propagandzie politycznej, która nosi również miano najważniejszego 
prototypu języka polityki, nie sposób pominąć wskazania cech, jakimi charakteryzuje się jej 
język. Wśród takich cech jest posługiwanie się wieloma figurami słownymi takimi, jak m.in. 
metafora50, hiperbola51, czy ironia52, które mają na celu kształtowanie motywacji przez 
rządzonych, zgodnych z intencją strony rządzącej. Inną cechą jest posługiwanie się przez 
władzę sloganami, hasłami oraz stereotypami, które służą maksymalizacji uproszczenia 
przekazu, a także skondensowania opisu, dokładając wartościujące etykiety służące masowej 
perswazji. Parametrem kolejnym jest stosowanie argumentacji nacechowanej emocjonalnie, 
która często wzmacniana jest poprzez językową agresję, by zniechęcić w oczach opinii 
publicznej swojego politycznego wroga, jednocześnie mówiąc o swoim ugrupowaniu w sposób 
podniosły. Język propagandy charakteryzuje się również wysokim stopniem wieloznaczności, 
by sprawnie można było unikać odpowiedzi w kategoriach prawdy i fałszu. Propaganda to także 
częste powoływanie się na autorytety, które mają wzmocnić wagę politycznych przekazów oraz 
wybiórcze traktowanie historii do celów politycznych poprzez powiększanie znaczenia jednych 
faktów, przy jednoczesnej marginalizacji innych.53 

Wspomniano już, że według kryterium obiektu oddziaływania propagandy politycznej 
można ją podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną. Obiektem zainteresowania pierwszej są 
obywatele kraju, którzy są pozytywnie oceniani przez urzędującą władzę, należą do grupy osób 
neutralnych wobec władzy oraz do tych, którzy są do niej negatywnie nastawieni. Podobnie jest 

                                                
49 Tamże, s. 223. 
50 Metafora oznacza pewne wyrażenie, które jest oparte na skojarzeniu ze sobą dwóch zjawisk, wiąże się z 
dostrzeżeniem ich podobieństwa albo innych wspólnych cech, a także dokonuje się przeniesienie nazwy 
zjawiska pierwszego na drugie. Zob. J. Grzenia, Uniwersalny słownik języka polskiego, Chorzów 2009, s. 237. 
51 Hiperbola to według słownika języka polskiego występujący w literaturze środek stylistyczny, który polega 
na wyolbrzymieniu cech opisywanego zjawiska albo przedmiotu. Zob. B. Dunaj, Współczesny słownik języka 
polskiego, tom I, Warszawa 2007, s. 499. 
52 Ironia jest wyrażeniem ujmowanym nie wprost będący w sprzeczności z dosłownym sensem danego zdania, 
który odbiorca przekazu może wykryć np. za pomocą kontekstu lub tonu głosu mówiącego; ironia określana jest 
także ukrytą drwiną lub złośliwością, wypowiedzią, która pozornie aprobuje. Zob. Tamże, s. 538. 
53 I. Kamińska-Szmaj, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, 
Wrocław 2007, s. 41-43. 
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przy propagandzie zewnętrznej, która kierowana jest do krajów i ich rządów zaprzyjaźnionych, 
do neutralnych oraz wrogich.54 

W polityce międzynarodowej duże znaczenie dla kształtowania wizerunku państwa ma 
dyplomacja publiczna. To dyplomata przygotowuje informacje na temat reprezentowanego 
przez siebie państwa w sposób selektywny, podkreślając pozytywne aspekty swojego kraju 
przyjmujące znamiona propagandy pozytywnej. Czymś zupełnie innym – wskazując na 
znaczenie propagandy w kreowaniu wizerunku państwa – jest tzw. propaganda negatywna. 
Polega ona na posługiwaniu się nieetycznymi metodami w celu bojkotowania i 
dyskredytowania innego kraju w oczach międzynarodowej opinii publicznej. W tym dążeniu 
wykorzystywane jest między innymi rozpowszechnianie o nim negatywnych informacji.55 

Propaganda polityczna ma istotne znaczenie w kontekście kreowania wizerunku 
państwa. Pojęcie to przybrało jednak w kontekście historycznym negatywne skojarzenia 
związane z polityką międzynarodową, która była realizowana podczas I oraz II wojny 
światowej i łączyła się ściśle z totalitaryzmami. Jednak, realizowana w demokracji, ma dużą 
popularność zarówno w wewnętrznej odsłonie, chcąc wpłynąć na swoich obywateli, jak 
również w zewnętrznej, mającej na celu kreowanie wizerunku państwa. Istotą propagandy jest 
umocnienie jedynie słusznych idei politycznych, a także religijnych. Zupełnie inaczej jest z 
public relations, które dąży do budowania zaufania oraz jego utrzymania, a także poprawy 
komunikacji między organizacją (w tym przypadku w charakterze państwa) a otoczeniem 
społecznym (międzynarodową opinią publiczną).56 

 

1.2.2 Znaczenie stereotypów dla wizerunku państwa i jego obywateli 
 

Stereotypy, w szczególności w komunikacji międzynarodowej oraz w kontekście 
kreowania wizerunku państwa, są istotnym oraz nieuchronnym zjawiskiem. Choć stereotypy są 
znane światu od czasów antycznych, to pojęcie to zostało wprowadzone po raz pierwszy przez 
amerykańskiego socjologa Waltera Lippmana. Wywodzi się ono z greckich wyrażeń: steros, co 
oznacza twardy i stężały oraz typos, czyli odcisk lub wzorzec. Definiując pojęcie stereotypu 
należy powiedzieć, że jest to pewien obraz uzależniony od konkretnych tradycji, moralnych 
kodeksów oraz systemu religijnego, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, tworząc 

                                                
54 J. Mazurek, Propaganda, jej istota i funkcje społeczne, Warszawa 1984, s. 40. 
55 P. Semmler, Propaganda międzynarodowa, czyli tworzenie negatywnego wizerunku państwa we 
współczesnym świecie, „Piar.pl” 2006 nr 5 (11), s. 48. 
56 I. Podobas, Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011, s. 75. 
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jednostronny, schematyczny i uproszczony sposób widzenia świata.57 Stereotypy możemy 
podzielić na negatywne, pozytywne i neutralne.58 

Wzorce stwierdzone w stereotypach kojarzone są z postaciami ideowo-typowymi, które 
są powiązane z takim sposobem rozumienia relacji. W kontekście tych powiązań stereotypy 
zapewniają pewien stopień uporządkowania poprzez prostotę. Czyni to świat zdecydowanie 
bardziej zrozumiałym, tworząc jednocześnie skróty poznawcze.59 

Określone postawy wyrażane wobec innych mogą być kształtowane zarówno na 
podstawie osobistych doświadczeń, jak również mogą być przejmowane z zewnątrz.60 Pierwszy 
sposób oznacza spotkanie się z pewnymi cechami reprezentowanymi przez osobę lub grupę 
osób odmienną pod jakimś względem, na przykład narodowości i zaimplikowanie cech takiej 
osoby lub grupy osób do całego społeczeństwa o danej narodowości. Drugi sposób wskazuje 
jednak na niebezpieczeństwo ulegania stereotypom stworzonym już wcześniej bez szansy 
skonfrontowania ich treści z własną wiedzą. Skutkuje to w konsekwencji dokonywaniem 
charakterystyki określonych grup osób na wysokim poziomie uproszczenia. 

Występują pewne rozbieżności w wyjaśnieniu, w jaki sposób i dlaczego powstają 
stereotypy, jednak należy stwierdzić, że mają one trzy ważne elementy. Po pierwsze, grupa 
ludzi jest identyfikowana na podstawie specyficznych cech. Mogą to być cechy związane z 
narodowością, wyznawaną religią, pochodzeniem etnicznym, płcią, wiekiem czy 
wykonywanym zawodem. W kolejnym kroku dodawane są dodatkowe cechy, które dotyczą 
grupy jako całości. Często są to połączenia cech natury fizycznej z innymi, które do nich pasują. 
Ostatnią fazą jest zidentyfikowanie u jakiejś osoby o innej narodowości ważnej, znaczącej 
cechy i przeniesienie jej na grupę oraz całe społeczeństwo.61 

Stereotypy narodowe powinny stanowić istotną część strategii komunikacyjnej państwa 
w ramach międzynarodowego public relations. Władze kraju, który stara się kreować swój 
wizerunek, czyli uprawiać branding narodowy dążący do finalnego efektu, jakim jest 
stworzenie marki narodowej (kraju), muszą mieć świadomość stereotypów, z jakimi 
utożsamiani są jego obywatele. Dzięki takiej wiedzy, stereotyp kojarzony negatywnie może 
zostać wykorzystany jako potężne oręże do kreowania pozytywnego wizerunku państwa i 

                                                
57 E. Świętoń, Stereotypy w procesie komunikowania, [w:] T. Marcinkowski (red.), Komunikacja – Propaganda 
– Reklama, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 267. 
58 S. Bedyńska, P. Rycielski, Kim jestem? Przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z 
ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010, s. 12; E. Nowicka, S. Łodziński, Czy to jeszcze stereotyp? 
Wizerunek Anglika w społeczeństwie polskim – tradycja i nowa wiedza, „Studia Migracyjne – Przegląd 
Polonijny” 2021 nr 1 (179), s. 101-124. 
59 R.K. Herrmann, Teoria obrazu i interakcje strategiczne w dziedzinie stosunków międzynarodowych, [w:] D.O. 
Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008, s. 263. 
60 K. Ślebarska, Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec), 
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2007 t. 40 z. 1, s. 132. 
61 P.R. Hinton, Stereotypes, Cognition and Culture. Psychology Focus, Philadelphia 2000, s. 6-8. 
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narodu. Strategiczna w tym aspekcie jest forma zaprezentowania tzw. „narodowych przywar” 
w taki sposób, by pokazać, że dany naród ma do siebie dystans, mając jednakże na względzie 
świadomość obiegowej stereotypowej opinii o sobie. 

Marka narodowa w kontekście stereotypów stanowi silne przesłanie, które zawiera 
informację o niepowtarzalnych cechach państwa oraz narodu. Podstawą pomyślności przyjęcia 
takiego przekazu przez międzynarodową opinię publiczną jest wiadomość oparta na prawdzie. 
Proces wyznaczania symboli słownych oraz wizualnych, które powinny się kojarzyć z 
państwem i przekazywać najważniejsze atrybuty, mające także pokazać poczucie odmienności 
oraz tożsamość narodową, jest właśnie brandingiem narodowym.62 

Międzynarodowa opinia publiczna, która jest odbiorcą realizowanej przez państwo 
strategii komunikacyjnej, interpretuje indywidualnie prezentowane wartości, w efekcie tworząc 
wizerunek państwa. Im strategia jest bardziej przemyślana i trafna w przekazie, tym lepsze 
efekty może osiągnąć w postaci realizacji założonych celów. Jednak już na etapie planowania 
takiej strategii nie należy zapominać o wizerunku, który do tej pory funkcjonował w głowach 
opinii międzynarodowej. Ukształtowane w ludzkiej świadomości stereotypy narodowe nie 
powinny zostać ukryte, ale pokazane w pozytywnym aspekcie i warto, by nawiązywały do 
komunikacji, gdyż w przeciwnym razie przekaz będzie odebrany jako propaganda, a treść 
odbiegająca od powszechnych wyobrażeń nie przyjmie się za granicą.63 

Z wizerunkiem państwa w oczach zagranicznej opinii publicznej wiąże się „efekt 
aureoli” (nazywany także „efektem halo”) opisany przez Roberta Cialdiniego. Polega on na 
zniekształconym poznaniu, w postaci tendencji do automatycznego przypisywania obiektowi 
ogólnych własności na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia.64 Oznacza to, że 
wspomnianą „aureolą” może być zarówno pozytywne, jak i negatywne wrażenie o rzeczy czy 
osobie, jak również o konkretnym państwie. 

„Efekt aureoli”, który przybiera formę poznawczego zniekształcenia jest również 
wykorzystywany przez media w celu uzyskania konkretnego rezultatu w postaci przekonania 
opinii publicznej do swojej tezy. Media mogą się wówczas posłużyć na przykład manipulacją 
naukowego autorytetu, gdzie naukowiec z konkretnej dziedziny wypowiada się na inny temat, 
jednak na belce z jego podpisem widnieje tytuł naukowy, co sprawia, że odbiorca przekazu ufa 
jego wypowiedzi.65 Manipulacja ta nazywana jest także techniką autorytetów pozornych. 

                                                
62 A. Zakościelna, Stereotypy narodowe jako narzędzie pomocne w kreowaniu wizerunku marki państwa? 
Badanie odbioru kampanii „Poland. Come and Complain”, „Nowa Polityka Wschodnia” 2016 nr 1(10), s. 97. 
63 Tamże. 
64 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Sopot 2018, s. 191. 
65 J. Jabłońska-Bonca, „Efekt aureoli” i „efekt uczestnictwa” a niezależność prawników-naukowców, „Przegląd 
Prawa i Administracji” 2017 nr 3(110), s. 113. 
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Ściśle związany z kreowaniem wizerunku państwa jest także „efekt halo”, jak również 
model sumaryczny. W kontekście marketingowym pierwszy może odnosić się do sytuacji, gdy 
konsumenci jakość danego produktu, którego dotąd nie znali, oceniają na podstawie wizerunku 
państwa, z którego pochodzi. Wówczas cechy tego produktu opierają się na pozytywnym lub 
negatywnym skojarzeniu z państwem, w którym został wyprodukowany. Brane są pod uwagę 
m.in. poziom rozwoju ekonomicznego państwa, jego sytuacja polityczna czy społeczna. 
Oznacza to, że konsumenci chcąc poznać produkt projektują jego obraz oparty o wizerunek 
państwa pochodzenia, wypracowując przekonanie o produkcie, a co za tym idzie – o całej 
marce. Zaś model sumaryczny polega na tym, iż nabywcy zbierając i analizując informacje na 
temat doświadczeń związanych z artykułami danego kraju z zagranicy dokonują pewnego 
uogólnienia na jego temat. Wykreowany w ich świadomości wizerunek państwa przechodzi 
później bezpośrednio na ocenę każdego innego produktu pochodzącego z tego kraju.66 

Podsumowując, należy stwierdzić, że propaganda, która szczególnie od czasów 
totalitaryzmów przybrała negatywne znaczenie, realizowana jest również w ustrojach 
demokratycznych. Jest także ściśle związana z dyplomacją, co oznacza, że ma duże znaczenie 
w polityce wizerunkowej realizowanej na arenie międzynarodowej. Propaganda różni się w 
swojej istocie od public relations, ponieważ najczęściej operuje trybem rozkazującym i 
komunikuje jednostronnie,  jej twórca pozostaje nierozpoznawalny, a metodą jest manipulacja. 
Zaś PR jest komunikatem dwukierunkowym, funkcjonującym z poszanowaniem etyki, który 
polega na jawnym oraz świadomym dotarciu do grupy odbiorców.67 

Stereotypy narodowe to istotna kwestia, która powinna być uwzględniona podczas 
tworzenia strategii wizerunkowej kraju. Realizacja brandingu narodowego nie może pominąć 
kwestii obiegowego postrzegania państwa i jego narodu, które w dużej mierze oparte jest na 
stereotypach. Branding ten nie jest kierowany do międzynarodowej opinii publicznej, która zna 
dane państwo i ma o nim dobre zdanie, ale przede wszystkim do tych, którzy nie mieli z nim 
wcześniej bliższej styczności oraz doświadczeń z jego obywatelami, a swoją wiedzę o nim 
opierają jedynie na uproszczonym obrazie. Działania podjęte przez rząd mają na celu 
zneutralizować negatywny wizerunek oraz zmienić go w pozytywne postrzeganie kraju, który 
przyniesie także później wymierne korzyści natury marketingowej. 
  

                                                
66 O. Gorbaniuk, M. Szpakowski, Stereotyp Polaka i wizerunek Polski a postrzegana jakość produktów polskich 
przez konsumentów na Ukrainie, [w:] R. Biskup, M. Ganczar (red.), Warunki podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy, Lublin 2007, s. 216. 
67 I. Podobas, Public relations jako narzędzie kreowania…, dz. cyt. s. 76-77. 
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1.3 Znaczenie internetu w procesie kreowania wizerunku państwa 
 

Powszechny dostęp do internetu zdecydowanie zrewolucjonizował obszar komunikacji 
społecznej oraz sposób kreowania wizerunku. Powiększająca się z roku na rok liczba 
użytkowników Sieci wywarła potrzebę każdorazowego wdrażania do strategii komunikacyjnej 
wątku internetowego, który z czasem zdominował znaczną jej część, zmieniając sposób 
komunikacji z pośredniej (poprzez media masowe) na bezpośrednią (poprzez komunikowanie 
celowe do grup docelowych). 

Wraz z rozpoczęciem się XXI wieku, czyli wkroczenia do drugiej generacji internetu 
(Web 2.0) Sieć ta czerpie z dorobku swojego poprzednika pierwszej generacji (Web 1.0), 
podczas trwania którego użytkownik lat 90. XX wieku korzystał z takich narzędzi jak strony 
internetowe, wyszukiwarki, fora, czaty, czy skrzynki mailowe. Wówczas aktywność internauty 
sprowadzała się do poszukiwań i konsumpcji znalezionych treści zamieszczonych przez duże 
podmioty. Obecnie trwająca generacja internetowa pozwala użytkownikom aktywnie 
partycypować w tworzeniu treści, budować własne społeczności, dzięki czemu stają się 
prosumentami.68 

Internetowe public relations to nic innego, jak przeniesienie narzędzi tradycyjnego PR 
do sfery sieciowej. Oznacza to, że podstawowe zasady, które funkcjonują w uniwersalnym 
pojęciu pozostają bez zmian. Nadal aktualne pozostaje budowanie zaufania, troska o 
wiarygodność, dbanie o dobrą i skuteczną komunikację z różnymi grupami otoczenia, w tym 
m.in. stworzenie interesującego tematu, który zainteresuje media, by mogły za pośrednictwem 
własnych kanałów nagłośnić informację.69 

Mówiąc o internecie należy podkreślić jego interaktywny charakter, który jest 
rozumiany jako komunikowanie do grupy odbiorców, jak również jednoczesne reagowanie na 
odbiór opublikowanego komunikatu i na prowadzenie dialogu, do czego media 
społecznościowe są dedykowane. Powszechny dostęp do Sieci to również szybkość 
udostępniania i pozyskiwania informacji oraz towarzyszące temu przekraczanie barier 
czasowych i przestrzennych. Ciągła aktywność nadawcy i odbiorcy przekazu w internecie służy 
podtrzymywaniu relacji – jednemu z najważniejszych celów z punktu widzenia public relations. 
Istotnym zagadnieniem w tym aspekcie jest takie dostosowanie przekazu, by odbiorca z 
określonej grupy docelowej miał poczucie, że jest on kierowany konkretnie do niego i jest 

                                                
68 A. Stoppel, Nowe media w polityce, Poznań 2020, s. 84. 
69 M. Levine, Partyzanckie Public Relations w Internecie. Prowadzenie skutecznej kampanii medialnej w 
Internecie, poza Internetem i wszędzie gdzie się da, Warszawa 2003, s. 65. 
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zgodny z jego oczekiwaniami. Wynik takiej komunikacji w przestrzeni internetowej daje 
zdecydowaną przewagę nad przekazem pośrednim w postaci mediów tradycyjnych.70 
 

1.3.1 Sposoby kreowania wizerunku państwa w internecie 
 

Za przygotowanie oraz wdrożenie strategii brandingowej państwa odpowiada rząd, 
który daje impuls i wyznacza kierunki kreowania wizerunku państwa, by był on spójny oraz 
pozytywnie odbierany przez międzynarodową opinię publiczną. Już podczas planowania 
procesów komunikacyjnych istnieje szereg pułapek i możliwości popełnienia błędów, które 
wprowadzone w życie mogą przynieść odwrotny rezultat do zamierzonego. Może być to na 
przykład pokusa zupełnego odcięcia się od stereotypów. Jeśli państwo i jego obywatele byli 
postrzegani stereotypowo, to strategia zupełnego odejścia od nich nie będzie efektywna. Wprost 
przeciwnie, władze państwa kierujące strategią będą odbierane jako niewiarygodne, a cała 
kampania będzie postrzegana jako propaganda. Sztuką w kreowaniu wizerunku w kontekście 
stereotypów jest to, by przekuć je na pozytywny odbiór publiczności. 

Wally Olins wyróżnił kilka etapów w planowaniu działań rządu, które rozpoczynałyby 
program budowania marki narodowej.71 Wprowadzenie chronologii konkretnych działań daje 
większą pewność, że nie zostaną popełnione podstawowe błędy, które najczęściej wynikają z 
chaosu i przypadkowych działań. 

§ pierwszy etap – powołanie tzw. grupy roboczej, w skład której weszliby 
przedstawiciele rządu, a także szeregu innych dziedzin społecznych tj. gospodarki, 
mediów, nauki, sportu, kultury; grupa robocza powinna mieć do dyspozycji określone 
fundusze, którymi by zarządzała; powinna ona także wyłonić spośród swoich członków 
konsultantów, którzy byliby odpowiedzialni za realizację uzgodnionego programu 
wizerunkowego; 

§ drugi etap – obejmuje dwa najważniejsze zagadnienia związane z wyodrębnieniem z 
dużej grupy roboczej tzw. grupy sterującej; po pierwsze, grupa ta ma za zadanie 
zidentyfikować i jak najdokładniej zdefiniować grupy odbiorców przekazu, a po drugie 
określić na podstawie przeprowadzonych badań jak kraj, którego wizerunek chcą 
kreować widziany jest oczami własnych obywateli, jak również określonych wcześniej 
grup odbiorców; 

                                                
70 M. Wąsicka, Internet instrumentem kreowania wizerunku polityka, [w:] M. Butkiewicz, A. Gralczyk, K. 
Marcyński (red.), Wirtualne targowisko. O reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie, Warszawa 
2017, s. 78. 
71 W. Olins, O marce, Warszawa 2004, s. 164-165. 
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§ trzeci etap – stworzenie przez grupę roboczą analizy SWOT kraju na podstawie 
konsultacji z liderami opinii publicznej, by wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i 
zagrożenia – zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i zewnętrznej kraju; 
opracowanie kilku opcji idei przewodniej promocji kraju na arenie międzynarodowej; 

§ czwarty etap – wybranie spośród kilku pomysłów jednej idei przewodniej, wokół 
której będzie budowana marka narodowa kraju, a także zwizualizowanie tej idei, która 
będzie ją obrazowała, np. w formie logo; 

§ piąty etap – jest momentem, w którym tworzona jest tzw. księga marki narodowej 
zawierająca motywy wizualne ilustrujące styl państwa, która będzie mogła być 
wykorzystywana przez rodzime przedsiębiorstwa, chcące być kojarzone z krajem 
swojego pochodzenia; 

§ szósty etap – to koordynacja przekazów podmiotów z różnych dziedzin społecznych, 
tj. inwestycji, eksportu, sportu, nauki, turystyki oraz innych, które są od siebie 
niezależne, ale wzajemnie się uzupełniają, by finalnie wyrażały w swojej komunikacji 
wcześniej opracowaną ideę przewodnią promocji kraju; 

§ siódmy etap – polega na koordynacji tych sfer, które wiążą się z prezentacją produktów 
i usług pochodzących z kraju promowanego, by wszystkie dobra były szeroko 
rozpoznawalne i jak największa liczba osób z zagranicy nie miała problemu z 
identyfikacją kraju ich pochodzenia; 

§ ósmy etap – ostatni etap to nabywanie umiejętności przez grupę roboczą wpływania na 
inne znaczące podmioty, dzięki którym istnieje większa efektywność oddziaływania na 
zewnętrzne grupy docelowe; ważne, by zjednać sobie podmioty z jak największej liczby 
dziedzin, jak handel, nauka, kultura, przemysł, media itp. Im takich podmiotów jest 
więcej, tym większa szansa na bardziej trafne dotarcie do publiczności zagranicznej. 
Etapy budowania marki narodowej są ściśle związane z internetem, ponieważ ułatwia 

on komunikację z otoczeniem międzynarodowym – można powiedzieć, że wówczas granice 
geograficzne przestają istnieć. Należy zaznaczyć, że internet to ogromna baza danych. Można 
go określić jako publiczną i ogólnodostępną „sieć sieci”, która charakteryzuje się hierarchiczną 
i policentryczną budową. Internet to także ogromny zasób tekstów, książek oraz wiedzy. Można 
porównać go do wielkiej biblioteki, gdzie liczba danych przyrasta w geometryczny sposób. 
Gdyby postawić sobie za cel wydrukowanie całego zasobu internetu, to wraz z drukowaniem 
kolejnych stron pogłębiałoby się zapóźnienie z powodu ciągłego i szybkiego przyrostu 
danych.72 Dlatego ważne jest, by w internecie się wyróżnić i pokazać swoją odmienność od 

                                                
72 M. Graszewicz, Internet w systemie komunikowania politycznego, [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media i 
polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, Toruń 2009, s. 49. 
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innych, wykazując się niestandardowym podejściem do komunikacji. W przeciwnym razie 
można pozostać niezauważonym w natłoku informacji. 

Internet, który jest wykorzystywany również do kreowania wizerunku krajów, należy 
do tzw. nowych mediów, co oznacza, że dzieli z nimi specyficzne cechy, którymi 
charakteryzuje się ta grupa. Pierwszą z takich cech jest multimedialność, która pozwala na 
angażowanie w proces wysyłania i odbioru komunikatu wielu zmysłów jednocześnie. 
Kolejnym specyficznym elementem dla nowych mediów jest wysoka indywidualizacja, 
personalizacja treści, polegająca na dotarciu z informacją do konkretnej grupy odbiorców pod 
względem treści komunikatu, formy, czy urządzenia.73 Inną cechą jest interaktywność, która 
jest definiowana jako wywołanie sprzężenia zwrotnego w czasie rzeczywistym.74 
Charakterystyczna dla nowych mediów, jak również dla internetu, jest niematerialność, która 
wyraża się w cyfrowej formie komunikatu. Nowe media to także mobilność przenoszenia treści 
za pośrednictwem wielu platform oraz przy pomocy urządzeń mobilnych, jak smartfon, tablet, 
czy laptop, co ułatwia dostępność w konsumpcji informacji przez odbiorcę. Kompatybilność 
z kolei, to łatwość w kopiowaniu treści na inne urządzenia lub w inne miejsca bez utraty jakości 
zapisanych informacji. Inna cecha to trwałość komunikatu, co oznacza, iż cykl życia 
informacji wydłuża się i nie jest ograniczony do jednej publikacji na jednym kanale. Mówiąc o 
nowych mediach nie można także zapominać o korzyści w postaci aspektu społecznego, 
wyrażającego się w możliwości permanentnego kontaktu z innymi.75 

W kontekście kreowania wizerunku państwa w sferze internetowej, realizując cele 
brandingu narodowego, jednym ze sposobów jest wykorzystanie storytellingu. Termin ten 
oznacza zbiorczą etykietę, która obejmuje techniki opowiadania historii. Można powiedzieć, że 
z jednej strony obejmuje dział retoryki, gdzie istnieje figura narratio, zaś z drugiej również 
produkcję w postaci projektowania, wytwarzania i dystrybucji dyskursu, mającego w sobie 
pewien cel do zrealizowania.76 
                                                
73 Narrowcasting używany jest jako przeciwieństwo broadcastingu i w przemyśle mass mediów oznacza 
przekaz kierunkowy trafiający z wszelkiego rodzaju informacjami, programami oraz reklamami do wysoko 
sprecyzowanego segmentu grupy odbiorców tego przekazu. Dzieje się tak poprzez wysłanie komunikatu m.in. 
pod względem języka, formatu dostosowując go do indywidualnych potrzeb, by precyzyjnie trafić do konkretnej 
grupy docelowej. Zob. B.E. Stuart, M.S. Sarow, L. Stuart, Integrated Busines. Communication in a global 
marketplace, Glasgow 2007, s. 68. 
74 Anglojęzyczny termin feedback ma wiele definicji. Jedna z nich mówi o tym, że jest to prosta reakcja na 
odbiorcy na informację werbalną lub niewerbalną przekazaną przez nadawcę. Inna definicja wskazuje, że 
feedback, to sprawdzenie, czy przekazana informacja została dostarczona do odbiorcy zgodnie z intencją 
nadawcy. Jeszcze inna definicja określa termin, jako wiadomość lub część wiadomości, która jest zwrotną 
odbiorcy do nadawcy w taki sposób, że nadawca może zmodyfikować lub dostosować przekaz do odbiorcy, by 
był on jaśniejszy i trafniejszy. Zob. R. Kumar, Basic Business Communication, New Delhi 2010, s. 472. 
75 O. Witczak, Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, „Studia Ekonomiczne” 2013 nr 
140, 91-92; T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006, s. 
263-273. 
76 J. Wasilewski, T. Olczyk, Storytelling jako narzędzie marketingu politycznego – model, [w:] O. Annusewicz 
(red.), Zarządzanie wizerunkiem w polityce, Warszawa 2017, s. 37. 
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Esencją storytellingu jest rola opowiadanej historii, która wykorzystywana jest do 
promowania marki, jaką może być marka narodowa. Już od czasów Arystotelesa do opowieści 
Jana Christiana Andersena, zawierają one obligatoryjne elementy, bez których nie zaistnieje 
pożądany efekt. Pierwszym z nich jest przekaz, który wyznacza oś tematyczną całej historii, 
dzięki któremu opowieść staje się zrozumiała. Dlatego jedna historia powinna zawierać jeden 
przekaz lub jeśli pojawi się ich kilka, należy zadbać, by były uporządkowane. Kolejnym 
elementem jest konflikt, który powinien zaistnieć, ponieważ wymusza akcję, a podjęcie jej 
będzie skutkować przywróceniem harmonii oraz równowagi. Im konflikt jest większy, tym 
historia przyjmuje bardziej dramatyczny charakter. Ważne jest jednak to, by konflikt był 
nazwany wprost oraz pojawiła się propozycja jego rozwiązania. Trzecim elementem jest 
postać, w którą wciela się główny bohater historii, mający do zrealizowania konkretny cel 
napotykając przy tym na wiele przeszkód. Ostatnim składnikiem storytellingu jest fabuła, która 
powinna składać się z trzech podstawowych części: początku, rozwinięcia oraz zakończenia. 
Dzięki takiej strukturze narracyjnej jest ona łatwa do przyswojenia i zrozumiała dla widza.77 

Ostatecznym celem storytellingu, określanym jako marketing narracyjny, jest 
sprzedawanie. W kontekście marketingu międzynarodowego będzie to silne oddziaływanie na 
rynek zagraniczny nakierowane na osiągnięcie konkretnych celów marketingowych. W tym 
ujęciu storytellingu chodzi o taki sposób przekazania opowieści na temat państwa, by w 
odbiorze widzów wiązał się z konkretnymi skojarzeniami, wrażeniami oraz tym, co definiuje 
się w osobowości marki, którą jest kraj. Podejmowane zabiegi mają na celu stworzenie 
emocjonalnej aury wokół bohatera opowieści (czyli państwa) oraz wywarcie mocnego 
wrażenia na odbiorcy komunikatu. Potencjał opowieści z użyciem internetu przejawia się w 
wirusowym charakterze, który realizuje się poprzez chętne podawanie jej dalej m.in. za 
pośrednictwem mediów społecznościowych.78 

Przykładem zachowania tych elementów storytellingu jest film dokumentalny 
promujący Polskę pt. „Poland: The Royal Tour” stworzony przez amerykańskiego dziennikarza 
Petera Greenberga i Polską Fundację Narodową, który został zrealizowany dla telewizji PBS. 
Narratorem w tej produkcji, który wciela się w rolę przewodnika po Rzeczypospolitej, jest 
polski premier Mateusz Morawiecki opowiadający m.in. o jej historii i architekturze. Film jest 
częścią programu pn. „The Royal Tour” przedstawiający najciekawsze państwa na świecie. 

                                                
77 C. Augustynowicz, Uwagi o storytellingu jako strategicznej koncepcji brandingu i operacyjnego narzędzia 
komunikacji, „Zbliżenia Cywilizacyjne” 2016 t. XII nr 1, s. 166-167; K. Fog, Ch. Budtz, P. Munch, S. 
Blanchette, Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, Warszawa 2013, s. 21, 43-44, 46-47. 
78 A. Miotk, Nowy PR. Jak internet zmienił public relations, Lublin 2016, s. 159; A. Tytkowska, S – Storytelling 
(Encyklopedia Marketingu), https://nowymarketing.pl/a/6715,s-storytelling-encyklopedia-marketingu, dostęp: 
10.03.2021 r. 
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W jednym z fragmentów Prezes Rady Ministrów przybliża historię i architekturę 
Warszawy. Opowiadając o stolicy Polski pokazuje najpiękniejsze miejsca do obejrzenia, 
nawiązując przy tym do II wojny światowej, której skutkiem było niemal całkowite zniszczenie 
jej zabudowy, w tym cennych zabytków. Pokazana odbudowana Warszawa w filmie zestawiana 
jest z obrazem zniszczonej sprzed ponad pół wieku. Podczas poruszania tematu Pałacu Kultury 
i Nauki (PKiN), który premier nazywa „prezentem Stalina”, nawiązuje do symboliki sowieckiej 
dominacji nad Polską po 1945 roku. Monument przedstawiony jest w mrocznej scenerii, którą 
potęguje melodia rosyjskiej podniosłej pieśni. Następnie, Mateusz Morawiecki zaprasza 
dziennikarza na najwyższe piętro PKiN, by pokazać mu panoramę polskiej stolicy, mówiąc 
przy tym, że jest to najlepszy widok na Warszawę, bo to jedynie miejsce, z którego nie widać 
właśnie Pałacu Kultury i Nauki. Ten fragment filmu kończy się zestawieniem przez premiera 
zabudowy socrealizmu z nowoczesną architekturą w postaci przeszklonych wieżowców, 
uwydatniając obraz zmieniającego się dynamicznie miasta.79 

W kontekście omówionych wcześniej zasad tworzenia storytellingu widać w 
przywołanym fragmencie filmu jasny przekaz wskazujący na temat związany z Warszawą oraz 
jej wojenną i powojenną historią. Wskazany jest konflikt zderzający ciemne historyczne oblicze 
stolicy z jej współczesną odsłoną, która wprowadza wspomnianą harmonię i równowagę. Jest 
także postać, w rolę której wcielił się premier Polski, mając na celu pokazanie Warszawy jako 
miasta innowacyjności, ale budowanej na trudnej historii. Zachowano także ostatni element, 
czyli fabułę nadającą odbiorcy łatwość w podążaniu za tokiem wypowiedzi oraz ostatecznym 
dotarciem do finału w postaci pokazania nowej Warszawy. 

Cel storytellingu, który został tu postawiony jest wyraźnie zaznaczony – wywołanie 
konkretnych skojarzeń związanych z Polską jako krajem, który martyrologicznie wiele 
wycierpiał w przeszłości, ale obecnie aspiruje do miana nowoczesnego państwa 
odbudowywanego na poczuciu własnej tożsamości. Celem jest również stworzenie wirusowej 
aury wokół tej produkcji, dlatego została opublikowana w mediach społecznościowych. 

Innym sposobem kreowania wizerunku w internecie jest influencer marketing, 
definiowany jako znajdowanie popularnych osób, będących wpływowymi w danej dziedzinie 
oraz nawiązywanie z nimi współpracy w celu promowania produktu lub usługi. Polega to na 
wykorzystaniu społeczności, która jest zorganizowana wokół tej osoby.80 Influencer marketing 
jest nowym trendem internetowym widocznym szczególnie w mediach społecznościowych, ale 

                                                
79 P. Greenber, Architecture in Warsaw- -Web Extra of Poland: The Royal Tour, 
https://www.youtube.com/watch?v=y0eKs4ePa-0, dostęp: 10.04.2021 r. 
80 R. Wilusz, Influencer marketing – potężny ponad miarę, [w:] H. Hall (red.), Marketing (r)Evolution. Nowe 
techniki, pomysły, rozwiązania, Rzeszów 2017, s. 249. 
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jego popularność rośnie – zarówno wśród firm komercyjnych, jak i państw, które chcą kreować 
swój wizerunek na arenie międzynarodowej. 

Należy zaznaczyć, że podmioty wykorzystujące influencer marketing nie komunikują 
się w bezpośredni sposób z odbiorcami, ale komunikat dociera do nich dopiero poprzez osoby 
mające znaczenie dla tej konwersacji. Influencerami mogą być zarówno blogerzy/vlogerzy, 
celebryci czy aktywni internauci, którzy recenzują produkty oraz usługi w Sieci. Wykorzystanie 
influencera w kampanii promocyjnej polega na zupełnej zmianie stosowanego dotychczas 
marketingu relacji, gdzie organizacja odsuwa się od swoich potencjalnych odbiorów i 
wprowadza pomiędzy siebie a nich osobę trzecią w postaci influencera.81 

Influencer to osoba, której aktywność w mediach społecznościowych śledzi wielu 
internautów, oraz która jest opłacana przez marki w postaci darmowych produktów, podróży 
lub płatności gotówkowych w celu ich promowania na swoich kanałach social media za 
pośrednictwem postów promocyjnych. Najczęściej wybieranymi kanałami mediów 
społecznościowych prowadzonymi przez influencerów są: Instagram, Facebook, Snapchat i 
YouTube (a od niedawna jest to także TikTok). Osoby te mogą mieć znaczenie dla decyzji 
zakupowych publiczności ze względu na ich internetowy autorytet, wiedzę, pozycję lub relacje 
ze swoimi odbiorcami.82 

Kreując wizerunek warto, aby rząd odpowiedzialny za politykę wizerunkową państwa 
pochylił się nad opracowaniem odpowiedniego systemu doboru właściwych osób mających 
przysłużyć się do kształtowania pozytywnego obrazu państwa. Fińska organizacja PING 
Helsinki83 wskazała na istnienie pewnych cech, którymi powinny charakteryzować się 
influencerzy, co ma ogromy wpływ podczas podejmowania współpracy z konkretnym z nich. 
Przede wszystkim osoba ta powinna bardzo dobrze znać produkt lub usługę, którą będzie 
polecać internautom, powinna być ekspertem w swojej dziedzinie. Wąski wymiar 
zainteresowań takiego lidera opinii może się okazać w tym przypadku sprzyjający, ponieważ 
sprawi, że komunikat dotrze to precyzyjnie określonej grupy docelowej. Osoba ta powinna 
posiadać umiejętności tworzenia różnorodnych treści na wysokim poziomie – zarówno 
merytorycznym, jak i technicznym, ze względu na podwyższający się ciągle poziom 
realizacyjny contentu internetowego tj. wideo, zdjęcia, grafiki itp. Influencer powinien także 

                                                
81 K. Stopczyńska, Wykorzystanie influencer marketingu w kreowaniu relacji z klientami pokolenia Y, „Studia 
Oeconomica Posnaniensia” 2018 t. 6 nr 5, s. 107-108. 
82 Z. Kádeková, M. Holienčinová, Influencer marketing as a modern phenomenon creating a new frontier of 
virtual opportunities, “Communication Today” 2018 t. 9 nr 2, s. 92. 
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Finlandii i całego świata i zapraszająca inne osoby aspirujące do tego miana niezależnie od tego, jaki kanał 
prowadzą, jakim tematem się zajmują oraz z jakiego kraju pochodzą. PING Helsinki organizuje szkolenia, 
wydarzenia oraz gwarantuje doświadczenia związane ze współpracy z markami dając możliwości wspólnego 
rozwoju. Zob. https://pinghelsinki.fi, dostęp: 20.07.2021 r. 
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posiadać umiejętność angażowania swoich zwolenników, by materiał miał szansę uzyskać 
miano viralowego. Ostatnią wymienioną cechą, jaką powinien charakteryzować się influencer, 
jest rozumienie marketingu i zdolność do współpracy handlowej oraz swojego miejsca w tej 
działalności biznesowej.84 

Przykładem wykorzystania influencerów do promowania turystyki w kraju jest 
kampania #VisitPoland, która zachęcała do wybrania Polski jako obiektu turystycznego. 
Realizatorami projektu była Polska Organizacja Turystyczna (POT) oraz Ministerstwo Sportu 
i Turystyki (MSiT), zaś partnerem strategicznym akcji był polski oddział Google. Kampanię 
zainaugurowano konferencją prasową 21 czerwca 2018 roku, w której wzięli udział minister 
Witold Bańka – minister sportu i turystyki, Robert Andrzejczyk – prezes Polskiej Organizacji 
Turystycznej oraz Paweł Szefernaker – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, 
współpomysłodawca akcji.  

Kampania trwająca od czerwca 2018 roku do czerwca 2019 roku realizowana tylko w 
internecie polegała na zaproszeniu do Polski siedmiorga wysoko subskrybowanych 
youtuberów z Wielkiej Brytanii, Meksyku, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, 
Niemiec oraz Japonii, gdzie każdy z nich miał odwiedzić inny rejon Polski.85 Materiały w 
postaci relacji wideo były publikowane na kanałach mediów społecznościowych vlogerów 
mających zasięgi od 200 tys. do 4,5 mln osób. 

Sposób kreowania wizerunku za pomocą influencer marketingu w przypadku Polski 
miał charakter innowacyjnego podejścia, które do tej pory nie miało miejsca, jeśli chodzi o 
zastosowanie go w kontekście kreowania wizerunku państwa realizowanego przez władze 
centralne Rzeczypospolitej. Działanie to jednak pokazało, że państwo nie boi się nowoczesnych 
rozwiązań i mimo wielu niedociągnięć potrafi eksperymentować w prowadzeniu 
międzynarodowego public relations. 

Podsumowując kwestię wykorzystania sposobu kreowania międzynarodowego 
wizerunku w postaci influencer marketingu należy wskazać, że opiera się on na teorii opisanej 
przez kanadyjskiego psychologa Alberta Bandurę, który wskazał, że podczas życia w 
społeczeństwie człowiek uczy się zdobywając nowe wzorce poprzez bezpośrednie 
doświadczanie lub obserwację zachowania innych.86 Wpisuje się to bezpośrednio w odbiór 
aktywności influencerów, których działania są wpierw obserwowane, a następnie kiedy odbiór 
ich jest pozytywny człowiek dąży do ich powtarzania. 

                                                
84 S. Biaudet, Influencer Marketing as a Marketing Tool. The progress of creating an Influencer Marketing 
Campaign on Instagram, https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134139/Biaudet_Sofie.pdf?sequence=1, 
s. 17, dostęp: 20.07.2021 r. 
85 #VisitPoland – Polska oczami youtuberów, https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/visitpoland-
polska-oczami-youtuberow, dostęp: 20.03.2021 r. 
86 A. Bandura, Social Learning Theory, Nowy Jork 1971, s. 3. 
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Jednak, poza tą teorią podczas wykorzystania tej strategii komunikacji funkcjonuje 
także tzw. Electronic Word of Mouth (eWOM), który należy tłumaczyć jako internetowy 
marketing szeptany. Polega on na nieformalnej komunikacji w internecie dotyczącej bieżącej 
oferty rynkowej. Jest to każde pozytywne, bądź negatywne oświadczenie, przedstawione przez 
potencjalnych, obecnych bądź byłych klientów o danym produkcie, usłudze lub firmie, które 
jest udostępniane wielu osobom na raz, a także instytucjom za pośrednictwem internetu.87 

Jest ona rozwinięciem analizowanej już od wielu lat przez badaczy komunikacji Word 
of Mouth (WOM), która opiera się na wymianie informacji między konsumentami w 
bezpośredni sposób wskazując na zalety, bądź wady jakiegoś produktu lub usługi w rozmowie 
ze sobą. Rozwój informacji przekazywanej w komunikacji WOM stał się przedmiotem 
zainteresowania zarówno naukowców jak i sprzedawców, ponieważ może w bezpośredni 
sposób wpływać na to, jak klienci będą postrzegać produkt, usługę, co ostatecznie wpływa na 
wielkość sprzedaży firmy.88 System ten można swobodnie przełożyć na kwestie związane z 
kreowaniem wizerunku państwa za pośrednictwem opinii wypowiedzianych przez osoby, które 
w nim były, jak to miało miejsce podczas kampanii #VisitPoland promującej turystykę w 
Polsce. 

Sposobem kreowania wizerunku w internecie jest również video marketing, który w 
momencie pisania niniejszej pracy uchodzi za jeden z najpopularniejszych trendów. Mianem 
video marketingu określa się pewne długofalowe działania występujące na wielu kanałach 
jednocześnie, których celem się budowanie świadomości marki lub produktu za pomocą 
formatu, jakim jest wideo.89 

Tworzenie i dystrybuowanie wideo jest jednym z najważniejszych i najbardziej 
efektywnych internetowych działań z możliwych. Narzędzie to może być potężnym orężem, 
ale tylko wtedy, gdy jest używane profesjonalnie. Okazuje się bowiem, że narzędzie to 
przybiera postać miecza obosiecznego. Jeśli administracja państwowa w ramach chęci 
kreowania wizerunku państwa stworzyłaby amatorską produkcję, która nie spełniłaby 
oczekiwań odbiorców, wówczas mogłaby ona przynieść szkodę, czasami trudną do 
naprawienia. Zatem, jeśli w planowanej strategii komunikacyjnej znalazło się miejsce na 
content o charakterze filmowym, wówczas należy zadbać wcześniej o zaplecze wykonawcze, 

                                                
87 T. Hennig-Thurau, K.P. Gwinner, G. Walsh, D.D. Gremler, Electronic Word of Mouth via consumer-opinion 
platforms: What motivates consumers to articulate themselves in the Internet?, “Journal of Interactive 
Marketing” 2004 t. 18 nr 1, s. 39. 
88 W. Lerrthaitrakul, V. Panjakajornsak, The Impact of Electronic Word-of-Mouth Factors on Consumers’ 
Buying Decision-Making Processes in the Low Cost Carriers: A Conceptual Framework, “International Journal 
of Trade, Economics and Finance” 2014 t. 5 nr 2, s. 143. 
89 M. Daniłoś, Video marketing nie tylko na YouTube, Gliwice 2016, s. 38. 
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by późniejszy efekt, który z pewnością pochłonie czas, wysiłek i pieniądze, był zadowalający 
oraz przede wszystkim przyniósł profity i realizację postawionych sobie wcześniej celów. 
 Wideo wykorzystywane do kreowania wizerunku państwa jest efektywne, ponieważ 
przykuwa uwagę, a także niezwykle pojemne informacyjnie oraz angażujące wiele zmysłów i 
wykorzystujące wiele sposobów dotarcia z informacją. Jeśli odbiorca przesuwając ekran 
smartfona podczas przeglądania wiadomości trafi na atrakcyjne wideo, z dużym 
prawdopodobieństwem zatrzyma się nad nim, by sprawdzić o czym jest. Kluczem do 
zatrzymania odbiorcy jest dostosowany czas trwania wideo (relatywnie krótki) oraz 
atrakcyjność pierwszych wyświetlonych sekund – te dwa czynniki decydują w dużej mierze 
czy i na jak długo internauta pozostanie z klipem. Istotną rolę odgrywa także krótka zajawka 
słowna, zachęcająca do obejrzenia i wskazująca na ciekawe fragmenty filmu.  
 Video marketing ma duże powodzenie w Sieci, ponieważ jest przeznaczony i 
dostosowany do współczesnego użytkownika mediów elektronicznych, który lepiej przyswaja 
materiały audiowizualne, niż tekstowe. Wynika to z różnicy w łatwości i szybkości 
przyswajania treści, gdzie forma audiowizualna w postaci wideo jest bezkonkurencyjna i nie 
wymaga tak dużego pokładu zainteresowania. 

Przy formułowaniu celów podczas planowania kampanii video marketingowej wśród 
pożądanych efektów jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców, ponieważ wśród nich 
znajdą się także osoby należące do wcześniej określonej grupy docelowej. Taki efekt może 
przynieść tzw. viralowy charakter wideo. W dystrybucji pomagają media społecznościowe, 
jednak nie ma jednej recepty na to, by wideo zyskało miano wirusowego – jest to zależne m.in. 
od tego, co ważnego z punktu widzenia użytkownika internetu wydarzy się w dniu premiery i 
czy nie zostanie przykryte przez inne wydarzenie. 

Istnieje jednak kilka zasad, które mogą pomóc w stworzeniu viralowego materiału 
wideo:90 

§ zajęcie się aktualnie popularnym tematem, którym użytkownicy internetu już są 
podekscytowani lub zainteresowani oraz stworzenie pola do rozmowy na ten temat; 

§ przywiązanie wagi do stworzenia chwytliwego tytułu, opisu oraz miniatury filmu, by 
przyciągnęły one uwagę internauty, wyróżniając się na tle innych; 

§ niezależnie od tego, czy film jest zabawny, szokujący czy informacyjny, jego treść musi 
mieć wartość mającą charakter kapitału społecznego dla widzów, by chętnie go 
rozpowszechniali i chcieli się nim dzielić z innymi; 

                                                
90 Video Marketing, https://www.redandyellow.co.za/content/uploads/2017/11/eMarketing-Chapter-19-Video-
Marketing.pdf, s. 502, dostęp: 16.06.2021 r. 
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§ użytkownicy internetu doceniają nowe, świeże spojrzenie i niestandardowy przekaz, 
dlatego warto podążać za jedną formułą i pokazać swoją kreatywność oraz 
niestandardowy przekaz; 

§ należy dać jak najszerszą możliwość dzielenia się materiałem, dlatego warto zamieścić 
materiał nie tylko w serwisie przeznaczonym do publikacji wideo, ale także na innych 
kanałach mediów społecznościowych – każdy z nich charakteryzuje się możliwością 
dzielenia się treścią z innymi oraz daje szansę na ocenianie go i komentowanie; 

§ w dużej większości udane filmy wirusowe są zwykle lapidarnymi, efektownymi 
klipami, ponieważ użytkownicy charakteryzują się krótkim czasem koncentracji. 
Interesującym przykładem video marketingu wykorzystanego do kreowania wizerunku 

państwa była irlandzka kampania pt. „Fill your heart with Ireland”. Motywem przewodnim 
produkcji była liczba uderzeń serca na minutę turystów z zagranicy, którzy zwiedzali Irlandię 
po raz pierwszy. Spot stworzony przez irlandzką organizację odpowiadającą za promocję oraz 
kreowanie wizerunku Irlandii za granicą przedstawiał krajobrazy, które zobaczyli turyści 
będący podłączeni do aparatury rejestrującej liczbę uderzeń serca. Podczas oglądania 16 mało 
znanych irlandzkich miejsc ich serca zaczynały bić szybciej, co oznaczało, że wzbudzają w 
nich pozytywne emocje oraz zachwyt.91 Pomysł ten pokazał, że w oryginalny sposób można 
uchwycić temat zaproszenia gości z zagranicy do turystyki w swoim kraju. 

Efektywnym sposobem, który warto zaaplikować do strategii wizerunkowej państwa 
jest content marketing. Jest to dość szerokie pojęcie zawierające omówione już wcześniej 
instrumenty mediów społecznościowych. 

Badanie z 2018 roku przeprowadzone przez Content Marketing Institute wskazuje, że 
aż 83% brytyjskich marketerów pytanych o czynniki wpływające na zwiększenie sukcesu 
wymienia tworzenie contentu o wyższej jakości.92 Wskazuje to na rosnące znaczenie jakości w 
komunikacji internetowej, a także rodzaju publikowanych treści bezpośrednio wpływających 
na realizację celów strategicznych. 

Jednak, aby odpowiednio wdrażać te działania, należy odpowiednio zdefiniować sam 
termin. Wiele osób zajmujących się marketingiem na pytanie, czym jest content marketing 
odpowiadało, że „to tworzenie treści”, jednak nie do końca jest to prawdą. W content 
marketingu chodzi o działania marketingowe, a więc takie, które mają dawać konkretne 
rezultaty.93 

                                                
91 Fill your heart with Ireland, https://www.youtube.com/watch?v=_l87IYrb9Us, dostęp: 22.06.2021 r. 
92 U. Radzińska, Content Marketing, s. 61, [w:] Internet 2017/2018. Raport strategiczny, https://iab.org.pl/wp-
content/uploads/2018/06/HBRP-raport-IAB-04-18.pdf, dostęp: 18.08.2021. 
93 B. Stawarz-García, Content marketing i social media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa 2018, s. 10. 
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Oznacza to, że można tworzyć wartościowe treści, które będą odpowiadały na potrzeby 
odbiorców, będą realizowały strategię komunikacyjną oraz będą dopasowane do grupy 
docelowej, ale można również korzystać z już wytworzonego przez kogoś contentu. Takie 
wyszukiwanie, selekcjonowanie i udostępnianie treści nazywa się content curation i ma 
dokładnie te same cele wchodząc w skład funkcjonowania content marketingu. Zatem, content 
marketing można zdefiniować jako podejście strategiczne do marketingu, które skupia się 
zarówno na tworzeniu, jak i dystrybucji wartościowych treści, mające na celu przyciągnięcie 
oraz utrzymanie uwagi jasno określonej grupy docelowej wokół organizacji, instytucji, marki, 
produktu.94 

Przywołane sposoby w postaci storytellingu, influencer marketingu, video marketingu 
i content marketingu oraz ich realizacja mają ściśle określone cele, które w prowadzeniu 
efektywnego międzynarodowego public relations mają istotne znaczenie i realizowane według 
określonych zasad mogą przynieść poważne korzyści wizerunkowe państwa realizujące 
pozytywne efekty soft power. 

Wskazując na narzędzia public relations, które są wykorzystywane w komunikacji 
internetowej należy rozpocząć od strony www. Służy ona nie tylko do komunikacji organizacji 
z otoczeniem, ale także jest miejscem przekazywania informacji o jej działalności. Taką stronę 
internetową powinna mieć także marka kraju, gdzie osoby nią zarządzające mogłyby budować 
i wzmacniać jej tożsamość oraz gdzie grupy docelowe wskazane w strategii mogłyby poszerzać 
swoją wiedzę. Tworząc witrynę internetową nie można pominąć rozszerzenia kafeterii 
językowej, ponieważ należy pamiętać, że przekaz jest kierowany do publiczności 
międzynarodowej. Innym narzędziem PR może być e-mail marketing, który został przejęty z 
komercyjnej palety narzędzi działań komunikacyjnych. Jednak, w kontekście brandingu 
narodowego, może być efektywnie wykorzystany jako narzędzie do bezpośredniego przesłania 
informacji do osób z wyodrębnionej grupy docelowej, nadając dodatkowo efekt 
spersonalizowany. Dzieje się tak, gdy wiadomość przybiera charakter indywidualnego 
zwrócenia się do odbiorcy po imieniu oraz treści napisanej w języku, którym odbiorca włada. 
Warunkiem korzystania z newslettera95 jest jednak sukcesywne kompletowanie list 
mailingowych przez organy odpowiedzialne za kreowanie wizerunku marki kraju. Ważne z 
perspektywy prowadzenia efektywnej komunikacji z publicznościami za pośrednictwem 
mediów jest stworzenie tzw. press roomu96. Służy on jako narzędzie do komunikacji 

                                                
94 Tamże, s. 11. 
95 Newsletter to regularny raport w postaci biuletynu przesyłany drogą mailową do osób, które należą do jakiejś 
organizacji albo są zainteresowani w sposób szczególny jakimś tematem. Zob. Cambridge Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-polish/newsletter, dostęp: 17.03.2021 r. 
96 Press room to określenie pokoju prasowego, który jest miejscem, gdzie mogą pracować dziennikarze podczas 
dużych i ważnych wydarzeń. Jednak w kontekście przywołanej w tekście formy press roomu chodzi o tzw. 
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pośredniej, jednak jest ważne w kontekście zaistnienia w mediach tradycyjnych tj. telewizja, 
radio, prasa drukowana. W press roomie zamieszcza się wszelkie publikacje, informacje 
prasowe oraz materiały wizualne – zdjęcia, audio, wideo, zatem wszystko, co zawiera się w 
press release,97 zapewniając ciągły kontakt strony komunikującej z mediami 
międzynarodowymi.98 Ostatnim istotnym narzędziem, które obecnie odgrywa strategiczną rolę 
komunikacyjną w międzynarodowym public relations, są media społecznościowe, będące 
miejscem dialogu nadawców z odbiorcami. 
 

1.3.2 Znaczenie mediów społecznościowych 
 

Media społecznościowe, o których była już mowa, są wysokoefektywnym kanałem 
dystrybucji treści w ramach prowadzonej strategii komunikacyjnej, mającej za zadanie kreować 
wizerunek państwa. Naturalnym miejscem publikowania wspomnianych sposobów 
kształtowania tego wizerunku są właśnie social media, mające internacjonalny charakter, 
zacierający granice międzypaństwowe. W kontekście międzynarodowego public relations jest 
to cecha istotna, ponieważ wszystkie komunikaty będą kierowane do publiczności 
zagranicznej.  

W kontekście przeznaczenia są to portale internetowe, które skupiają użytkowników z 
podobnych środowisk oraz tego samego kręgu zainteresowań. Dają możliwość tworzenia 
profili, a także kontaktowania się z innymi osobami zarejestrowanymi w serwisie.99 Informacje 
zawarte na kontach użytkowników, które są przez nich udostępniane osobiście, ułatwiają 
stworzenie tzw. person, dla których będzie kierowany komunikat w postaci kampanii 
wizerunkowej. 

Serwisy społecznościowe dysponują w ramach funkcjonującego modelu Web 2.0 
szerokimi możliwościami środków przekazu. Z jednej strony może być to tekst, który był 
pierwotnym środkiem od czasów powstania internetu, poprzez obraz, wideo lub dźwięk audio. 
Wszystkie te narzędzia wykorzystane w umiejętny i strategiczny sposób pozwolą na 
wyraźniejszy przekaz oraz budowanie relacji z wyselekcjonowanymi grupami docelowymi. Za 
kluczową cechę social media uważa się możliwość zamiany ról, gdzie odbiorca mediów staje 

                                                
wirtualny pokój dla prasy. Oznacza to, że w takim miejscu na stronie internetowej organizacji dziennikarz 
będzie mógł znaleźć wszystkie potrzebne informacje na temat nie tylko samej organizacji, ale także materiały 
prasowe dotyczące jej najbardziej aktualnych przedsięwzięć. 
97 Press release to oficjalna informacja organizacji na konkretny temat, która przekazywana jest do mediów 
m.in. telewizji, radia, prasy drukowanej, mediów internetowych itp. Zob. Cambridge Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-polish/newsletter, dostęp: 17.03.2021 r. 
98 A. Sierpowska, Internet w działaniach Public Relations. Analiza porównawcza tradycyjnych i internetowych 
narzędzi, „Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski” 2006 nr 1, s. 80-81. 
99 S. Trzeciak, Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010, s. 78. 



 49 

się również nadawcą. Oznacza to, że odbiorca treści ma także możliwość je kreować,100 a treści 
stworzone przez innych – aktywnie komentować.  

Możliwość bycia nadawcą osób należących do społeczności posiadającej profil w social 
media jest ważna z punktu widzenia osiągnięcia wirusowego charakteru przekazywanych 
spotów promujących np. turystykę w danym państwie. Dzięki internautom, którym wideo się 
spodoba, będzie on mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców, bez konieczności nakładu 
dodatkowych środków przez instytucje rządowe kierujące kampanią. 

Dzieje się tak, ponieważ marketing wirusowy jest świadomym marketingowym 
działaniem, które polega na inicjowaniu pewnego zachowania, gdzie potencjalni użytkownicy 
będący w grupie docelowej będą rozpowszechniać między sobą informacje dotyczące kraju 
oraz oferowanych przez niego produktów czy usług. Kluczem do wywołania takiego skutku 
jest zastąpienie przekazu reklamowego (w nomenklaturze marketingu politycznego będzie to 
propaganda) na rzecz pozytywnych skojarzeń z marką, którą jest państwo (soft power).101 

Raport autorstwa Hootsuite oraz We Are Social pt. Digital 2021 wskazuje, że w styczniu 
2021 roku spośród 7,83 mld mieszkańców Ziemi, 4,66 mld korzysta z internetu, 4,2 mld z nich 
korzysta z mediów społecznościowych, z czego 5,22 mld używa do tego urządzeń 
mobilnych.102 Liczby te wskazują na ogromny potencjał internetu oraz mediów 
społecznościowych jako alternatywy dla mediów tradycyjnych. 

Jednak, social media to nie tylko miejsce eksplorowane przez instytucje rządowe w celu 
realizacji strategii komunikacyjnej. To również narzędzie do dystrybucji treści wytworzonych 
przez dziennikarzy w serwisach informacyjnych. Serwisy te – szczególne zagraniczne – dają 
tzw. feedback, czyli „sprzężenie zwrotne”, które jest szczególnie ważne dla ewaluacji strategii 
PR. Rolą mediów społecznościowych jest pomoc w dotarciu artykułu do jak największej liczby 
odbiorców. 

Podsumowując znaczenie mediów społecznościowych do realizacji MPR, są one 
zarówno narzędziem w rękach instytucji rządowych, ale także dziennikarzy, którzy oceniają 
działania wizerunkowe, interpretują je i dzielą się wnioskami ze swoimi czytelnikami. Wpływa 
to bezpośrednio na odbiór kampanii wizerunkowych, a co za tym idzie, na ich powodzenie oraz 
korzyści zawarte w celach strategicznych. 

 
 

                                                
100 M. Kaczmarek-Śliwińska, Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i 
jej pracowników, Koszalin 2013, s. 34. 
101 S. Trzeciak, Marketing polityczny…, dz. cyt. s. 125. 
102 Hootsuite, We Are Social, Digital 2021, https://wearesocial.com/digital-2021, dostęp: 08.07.2021 r. 
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1.4 Rola dyskursu medialnego w kreowaniu wizerunku państwa 
 

Media społecznościowe, o których była mowa wcześniej, są polem dialogu między ich 
użytkownikami, wyrażonym aktywnością m.in. w postach i komentarzach. Są zarówno 
miejscem dystrybucji artykułów publikowanych w serwisach informacyjnych, jak również 
polem publicznej wymiany myśli, własnego zdania, poglądów, także na tematy społeczno-
polityczne. Zawarte w mediach społecznościowych informacje są niezmierzoną skarbnicą 
wiedzy również dla podmiotów zajmujących się kreowaniem wizerunku państwa, a więc dla 
instytucji rządowych odpowiedzialnych za takie prowadzenie międzynarodowego public 
relations, by wywołać pozytywny odbiór polityki wizerunkowej kraju na arenie 
międzynarodowej. 

Jednak, by wskazać strategiczne znaczenie tego dialogu toczącego się zarówno w 
mediach internetowych, jakimi są m.in. serwisy informacyjne, czy media społecznościowe, 
należy przyjrzeć się bliżej temu publicznemu dialogowi, który w terminologii nauk o polityce 
należy wiązać z dyskursem. 

Holenderski językoznawca i komunikolog Teun van Dijk wskazuje, że w potocznej 
komunikacji dyskurs jest rozumiany jako użycie języka podczas publicznych wystąpień oraz 
ogólnie, jako sposób wypowiadania się człowieka. W nieformalnym rozumieniu dyskurs jest 
także kojarzony z tzw. „dyskursem neoliberalnym”, który sprowadza się do propagowania 
pewnych koncepcji i idei przez osoby posługujące się nim. Jednak, badacze wykraczając poza 
potoczne rozumienie dyskursu wskazują, że jest on formą użycia języka włączając w zakres 
tego pojęcia istotne składniki w postaci pytań: kto posługuje się konkretną formą językową, jak 
się nią posługuje, dlaczego to robi i kiedy? Ubogacając zagadnienie dyskursu o powyższe 
pytania otrzymujemy poszerzoną definicję dyskursu o pewien nowy aspekt, iż jest to pewnego 
rodzaju zdarzenie komunikacyjne, co wskazuje na to, że człowiek używa języka po to, by 
przekazać innym idee i przekonania albo wyrazić swoje emocje.103 

Określenie „zdarzenia komunikacyjnego”, które po raz pierwszy wprowadził van Dijk 
w kontekście dyskursu sprawiło, że termin ten upowszechnił się w naukach o polityce i 
administracji i został na dobre przejęty od językoznawców. Politolodzy stworzyli metody 
badawcze, które pozwoliły badać dyskurs na gruncie politologicznym, a jedną z 
najpopularniejszych w tym zakresie jest krytyczna analiza dyskursu – także medialnego. 

Dyskurs jest pojęciem, które służy często opisywaniu przykładu ilustrującego ekspresję 
myśli, poglądy – zarówno te nieuporządkowane (spontaniczne), jak i te systematyczne 

                                                
103 T. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] T. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 
2001, s. 9-10. 
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(naukowe). Termin występuje w języku codziennym i jest obecny w przestrzeni publicznej. 
Używają go w swoich wypowiedziach zarówno publicyści, jak i komentatorzy wydarzeń 
politycznych. W sferze uniwersyteckiej pojawia się w naukach humanistycznych oraz 
społecznych. Pojęcie dyskursu jest obecne także u medioznawców czy komunikologów, którzy 
za jego pomocą charakteryzują otaczającą nas sferę komunikacyjną.104 Obecnie mówi się nie 
tylko o terminie dyskursu, ale również o całej teorii dyskursu105, a analizę dyskursu nazywa się 
już dyscypliną. 

 

1.4.1 Geneza i definicja pojęcia dyskursu 
 

Dyskurs w słownikach języka polskiego oraz w słownikach wyrazów obcych pojawiał 
się już od dawna. Wyjaśnienie terminu analizowanego przez językoznawców na przestrzeni 
ostatnich 30 lat zmieniało się w różny sposób. 

W „Popularnym słowniku języka polskiego PWN” z 1996 roku opracowanym przez 
Elżbietę Sobol zwrócono mniejszą uwagę na słowo dyskurs, które lakonicznie zdefiniowano 
rozmową. Większą natomiast wagę przywiązano do słowa „dyskursywny”. Według autorki 
przymiotnik ten oznacza „polegający na rozumowym ujmowaniu rzeczywistości”, który jest 
przeciwstawny temu zmysłowemu, czy intuicyjnemu, nieopartemu na rozumie. W drugim 
znaczeniu słowa „dyskursywny”, w odniesieniu do logiki, autorka wskazuje, że oznacza ono 
coś opartego na wnioskowaniu, gdzie każde ogniwo zależy od poprzedniego oraz warunkuje 
kolejne.106 

W „Podręcznym słowniku wyrazów obcych” Władysława Kopalińskiego wydanym w 
1999 roku dyskurs (łac. dyscursus od discurrere – biec w różne strony, spieszyć dyskutować) 
oznacza rozmowę, dyskusję, przemowę. Autor wskazuje również słowo pokrewne do dyskursu, 
czyli przymiotnik „dyskursywny” określając go, jako rozumowy, logiczny, refleksyjny, oparty 
na wnioskowaniu z uprzednio przyjętych twierdzeń (przesłanek) i co najważniejsze – nie 
intuicyjny, a poparty argumentacją.107 

                                                
104 B. Brzostowska, Dyskurs medialny w najnowszej refleksji metodologicznej (recenzja tomu: Wodak R., 
Krzyżanowski M., red., 2011: Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa), „Media – 
Kultura – Komunikacja Społeczna” 2012 nr VIII, s. 215. 
105 David Howarth w swojej literaturze zwraca uwagę, że cała teoria dyskursu jest inspirowana duchem 
marksizmu. Świadczy o tym uznanie języka oraz wszystkich jego wytworów jako zjawisko ideologiczne, co 
oznacza, że są one związane z wszelkimi mechanizmami natury polityczno-gospodarczej. Marksistowski 
element teorii dyskursu zaznacza istotną rolę języka oraz świadomości , jakie pełnią w świecie społeczno-
politycznym. Zob. A. Synowiec, W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu, „Zeszyty Naukowe. 
Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska” 2013 z. 65, s. 387. 
106 E. Sobol, Popularny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1996, s. 172. 
107 W. Kopaliński, Podręczny słownik wyrazów obcych, Łódź 1999, s. 192. 
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Według słownika wyrazów obcych z 2009 roku autorstwa Aleksandry Jędrzejko 
dyskurs oznacza rozmowę, dyskusję, wymianę wypowiedzi. Autorka w wyjaśnieniu zwraca 
także uwagę na to, że dyskurs się prowadzi. W słowniku tym nie wspomniano o przymiotniku 
„dyskursywny”.108 

Przywołane powyżej definicje słowa „dyskurs” oraz „dyskursywny” na przestrzeni 
kilkunastu lat pokazują, że w miarę upływu czasu zmienia się pojmowanie tego terminu oraz 
tego, co jest z nim związane. W pierwszej przywołanej wersji rzeczownik „dyskurs” i 
„dyskursywny” mają zupełnie inne znaczenia, bo jeden oznacza jedynie rozmowę, a drugi 
odnosi się do rozumu i do postrzegania świata z jego bezpośrednim udziałem. Wskazuje na 
dwa znaczenia przymiotnika „dyskursywny” wydzielając jeszcze część logiczną i 
wnioskowanie. 

W drugiej przywołanej definicji autor nieco szerzej określa dyskurs jako rozmowę, 
dyskusję oraz przemowę. Odnosi się także do przymiotnika „dyskursywny”, ale już nie 
wydziela dwóch torów znaczeniowych, a wskazuje na jeden mający charakter podobny do tego 
przywołanego przez Elżbietę Sobol, ale bardziej uogólnionego i będący swoistym „miksem” – 
rozumowanie i wnioskowanie stojące obok siebie.  

W trzecim przywołanym znaczeniu zaczerpniętym ze „Słownika języka wyrazów 
obcych” nie ma mowy o formie przymiotnikowej. Autorka skupia się jedynie na rzeczowniku 
i określa go jako rozmowę, dyskusję oraz wymianę wypowiedzi. Można tu zauważyć pewną 
znaczącą zmianę pojmowania tego terminu w porównaniu z tłumaczeniem Władysława 
Kopalińskiego, iż w miejsce „przemowy” mającej charakter monologu wystąpiła „wymiana 
wypowiedzi”, która jest już dialogiem. Brak przywołania na przymiotnik „dyskursywny” oraz 
jego bardzo precyzyjnego określenia może świadczyć o upowszechnieniu słowa i dołączenia 
go do podstawowej wersji definicji dyskursu. 

Przesunięcie w sensie znaczeniowym dyskursu doprowadziło do używania tego terminu 
w odniesieniu do czyichś poglądów lub zespołów poglądów wyrażanych w danej dziedzinie. 
Stąd wzięły się przymiotniki: dyskurs polityczny, dyskurs ekonomiczny itp. Dlatego zauważa 
się synonimizowanie słowa dyskurs ze słowem „dyskusja”.109 

Naukowcy przyglądający się dyskursowi podchodzą do niego ze swoistą rezerwą i nie 
wydają jednoznacznych wyroków w kwestii oficjalnej definicji. Dyskurs określany jest obecnie 
przez badających go naukowców jako zjawisko nieostre, treściowo niedookreślone, 
polisemiczne i polimorficzne. Z jednej strony termin zyskuje coraz większą popularność, a z 

                                                
108 A. Jędrzejko, Słownik wyrazów obcych, Chorzów 2009, s. 154. 
109 K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a 
kulturą masową, Wrocław 2003, s. 33. 
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drugiej słowo to wykorzystywane jest przez badaczy z pewną asekuracją i ostrożnością. Może 
to wynikać z problemów związanych ze zdefiniowaniem tego pojęcia, czy wielości pól 
badawczych, na jakich jest stosowany. Jednak, według ogólnej definicji, dyskurs można 
odnieść przede wszystkim do sfery komunikacyjnej między ludźmi i co ciekawe, odnosi się 
coraz częściej do treści przekazywanej ustnie, rzadziej pisemnie. By jednak treść ta mogła być 
nazwana dyskursem, powinna traktować o tematach ważnych.110 

Słowo „ważnych” wydaje się być tutaj kluczowe, ponieważ zarówno temat 
przekazywanej treści, jak również poziom zasobu słownictwa, odgrywają istotną rolę, nadają 
rangę. Według niemieckiego socjologa Jürgena Habermasa, co prawda sama komunikacja nie 
jest jeszcze dyskursem, ale stanowi ona punkt wyjścia do badania logiki dyskursu, ponieważ 
rozwijająca się komunikacja może przejść w pewnym momencie na poziom dyskursywny. 
Gwarancją dostępności do poziomu dyskursu jest posiadanie kompetencji językowych.111 

Do języka polskiego słowo „dyskurs” weszło za pośrednictwem francuskiego 
odpowiednika wprowadzonego przez Émile’a Benveniste, który wyróżnił dwa poziomy 
wypowiedzi: dyskurs i historię. Pierwsza odnosiła się tylko do bezpośredniej, obecnej 
sytuacji, a druga nawiązywała do przeszłości i wyrażona była jedynie w tekstach pisanych. 
Mogła jednak mieć element wtórny dyskursu, jeśli zostałby wprowadzony narrator, jako osoba 
wypowiadająca się.112  

W kontekście wspomnianego wcześniej ujmowania przez Teuna van Dijka dyskursu 
jako „zdarzenie komunikacyjne” Anna Duszak podkreśla, iż badając dyskurs należy mieć na 
uwadze, że nie jest to jedynie analizowanie pojedynczych zdań tworzących dłuży, bądź krótszy 
tekst. Zdań tych może być kilka lub kilka tysięcy, ale dla pełnego ich zrozumienia należy 
wprowadzić brakujące więzi formalne, będące przedmiotem analizy, tj. ludzkie zachowania 
komunikacyjne, ograniczenia językowe, sytuacyjne czy kulturowe. Dzięki temu dyskurs 
możemy nazwać zdarzeniem komunikacyjnym bez względu na formę przekazu, gdyż tekst 
może być komunikowany zarówno graficznie, jak i fonicznie.113 

Oznacza to, że oprócz badanego tekstu, który w kontekście badania dyskursu jest treścią 
przekazywaną słownie lub pisemnie, dla pełnej analizy potrzebny jest również kontekst 
formułowania takiego tekstu, w jakim został osadzony. W myśli przytoczonej przez autorkę 
kontekstem może być szerokość geograficzna, czy sytuacja polityczna kraju, w którym toczy 

                                                
110 A. Małyska, Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Lublin 2012, s. 17-18. 
111 K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji…, dz. cyt. s. 67. 
112 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998, s. 15, za: E. Benveniste, 
Problèmes de Linguistique Générale, Paris 1966. 
113 A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja… dz. cyt. , s. 13. 
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się dyskurs lub poziom wykształcenia osób uczestniczących w dyskursie. Wszystkie te 
parametry mają znaczenie w wynikach badań nad dyskursem. 

Jacques Derrida podkreślał, że miejsce w systemie językowym nie wyczerpuje do końca 
znaczenia znaku. Istnieje coś takiego, jak naddatek sensu, który należy brać pod uwagę 
analizując dany tekst. Owym naddatkiem sensu jest właśnie kontekst, w zależności od którego 
zmienia się znaczenie tekstu. Dlatego, badając dyskurs trzeba badać tekst umiejscowiony w 
konkretnym kontekście.114 Przykładem tego są używane często w przekazach medialnych 
ironia lub sarkazm, które nierzadko mają swoje miejsce w dziennikarskich felietonach. Dopiero 
kontekst, na przykład sytuacji politycznej w kraju, nadaje odpowiedni sens słowom zawartym 
w tekście. Dzięki takiemu kontekstowi czytelnik rozumie dany przekaz i jest w stanie odkryć 
w dosłowności odwrotne jego znaczenie. 

Innym ważnym wskaźnikiem badawczym, który pozwala w pełni analizować dyskurs, 
jest świadomość tego, że nie można dzielić rzeczywistości na dyskursywną i pozadyskursywną. 
Wyjaśniając znaczenie dyskursu Ernesto Laclau i Chantal Mouffe, przywołują hipotetyczną 
sytuację związaną z murowaniem ściany. Jeśli jeden murarz zwróci się do drugiego z prośbą o 
cegłę, a ten poda mu ją i cegła zostanie przez pierwszego dołożona do budowanej ściany, to 
oznacza, że cel został zrealizowany. Prośba słowna jest elementem językowym dyskursu, 
natomiast samo podanie pozajęzykowym. Jednak, by operacja została wykonana w całości, 
potrzebne jest zaistnienie obu tych elementów, czyli dyskursu, co oznacza, że nie można 
podzielić rzeczywistości na dyskursywną i pozadyskursywną.115 Element językowy oraz 
pozajęzykowy dopełniają się, dając realizację zamierzonego celu, a więc wystąpienie dyskursu. 
 

1.4.2 Rodzaje dyskursu 
 

Dyskurs, jak każde złożone pojęcie, ma swoje rodzaje, odmiany, podziały. Wśród takich 
podziałów form dyskursu, jedną z najpopularniejszych jest ta przedstawiona przez Habermasa. 
Zaproponował on pewną klasyfikację i podzielił dyskurs na teoretyczny i praktyczny. Dyskurs 
teoretyczny ucieleśnia wiedzę empiryczno-teoretyczną i jest podstawą do formułowania teorii 
naukowych116. Oznacza to, że pozostaje on poza sferą świata życia (sferą roszczeń do 

                                                
114 D. Howarth, Dyskurs, Warszawa 2008, s. 65; M. Wróblewski, Hegemonia i władza. Filozofia polityczna 
Antoniego Gramsciego i jej współczesne kontynuacje, Toruń 2016, s. 354. 
115 K. Morawski, Dyskurs, hegemonia, demokracja. Analiza krytyczna projektu demokracji radykalnej E. Laclau 
i Ch. Mouffe, Warszawa 2016, s. 77, za: E. Laclau, Ch. Mouffe, Post-Marxism without apologies, “New Left 
Review” 1987 nr 166, s. 79-106. 
116 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że według francuskiego socjologa Michela Foucault’a dyskurs naukowy 
wyłonił się tuż po tym, kiedy stało się możliwe interpretowanie i wartościowanie. Jednak obie te możności ze 
względu na swój charakter pozbawione są obiektywizmu i niezaangażowania. Są także podporządkowane 
władzy i jej systemowi, a także systemowi wykluczenia. Zob. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka 
komunikacji…, dz. cyt. s. 126. 
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ważności), a opiera się jedynie na czynnościach językowych, które są jego podstawą. Dyskurs 
teoretyczny działa wtedy, gdy prawdy twierdzeń są poddawane w wątpliwość. Wówczas 
następuje przejście z praktyki dnia codziennego do praktyki naukowej. Natomiast dyskurs 
praktyczny jest niejako odpowiedzią na dyskurs teoretyczny. Poddaje on z kolei w wątpliwość 
teoretyczne uzasadnienia norm problematycznych. Według dyskursu praktycznego obserwacje 
nie mogą być podstawą argumentów, ale konsekwencje i tzw. efekty uboczne, jakie przyniesie 
zastosowanie konkretnych norm.117 

Dyskurs będący zbiorem zdarzeń komunikacyjnych, których zadaniem jest 
negocjowanie znaczeń przez ich uczestników, nazywanych też aktorami, może przyjmować 
także różne odmiany, a więc potoczny, naukowy, czy biznesowy. Obecnie mamy do czynienia 
z tendencją mieszania się dyskursu potocznego z publicznym. Podobna tendencja utrzymuje 
się w dyskursie politycznym, który jest prowadzony i rozwijany przez polityków.118 

Najbardziej widoczną tendencję zachodzenia na siebie kilku dziedzin oraz obszarów 
tematycznych, dających efekt w postaci szeroko rozumianego dyskursu, jest przenikanie się 
dyskursu publicznego, dyskursu polityki, a także dyskursu politycznego:119 

§ dyskurs publiczny – stanowi funkcję nadrzędną nad resztą przywołanych dyskursów i 
zawiera wszelkie dostępne publicznie przekazy, m.in. dyskurs instytucjonalny, dyskurs 
określający świat społeczny, dyskurs medialny itp.; 

§ dyskurs polityki – będąc podrzędnym wobec dyskursu publicznego stanowi jego część 
obejmującą wypowiedzi polityków w ramach ról, które są przypisane im w obrębie 
politycznej instytucji. Chodzi o takie instytucje polityczne, jak parlament, posiedzenie 
gremiów politycznych, czy zebrań i spotkań parlamentarnych. Często ten obszar 
nazywany jest dyskursem politycznym, jednak ten rodzaj dyskursu rezerwuje się dla 
nieco innego obszaru. Należy zaznaczyć, że część tego dyskursu przekazywana jest za 
pośrednictwem mass-mediów; 

§ dyskurs polityczny – opiera się na tzw. koncepcji elit symbolicznych, do których 
należą m.in. publicyści, dziennikarze, pisarze, duchowni, naukowcy, eksperci, czy 
ludzie biznesu oraz politycy, którzy występują w środkach masowego przekazu. Grupa 
elit symbolicznych za pośrednictwem mediów ustala hierarchię ważności spraw, a 
nawet poziom istotności wartości moralnych. W dyskursie politycznym najistotniejszy 
jest obszar tematyczny związany z zagadnieniami politycznymi. 

                                                
117 K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji…, dz. cyt. s. 64-65 
118 A. Balczyńska-Kosman, Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym, „Środkowoeuropejskie 
Studia Polityczne” 2013 nr 2, s. 144. 
119 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków 1997, s. 
10-21. 



 56 

Niektórzy autorzy, tak jak Elżbieta Laskowska, w kontekście dyskursu politycznego 
przywołują przykładowe sytuacje – jeśli temat polityczny pojawi się przy okazji rodzinnego 
obiadu, wówczas dyskurs ten należałoby potraktować jako potoczny o polityce. Natomiast, 
dyskurs na tematy polityczne, ale dystrybuowany przez media byłby już dyskursem 
politycznym przez wzgląd na to, że jest formalny i przyjął już formę publiczną.120 Wypływają 
z tego dwa wnioski – pierwszy wskazuje na to, że niektórzy autorzy badający tematykę 
dyskursu za dyskurs uważają nawet sytuacyjną rozmowę nieformalną. Zaś drugi wniosek jest 
taki, że nie wszyscy autorzy są zwolennikami dzielenia dyskursu traktującego o polityce na 
bardziej szczegółowe rodzaje i wolą badać całościowo szersze pole dyskursu. 

Jednak, podział dyskursu zaproponowany przez autorów „Rytualnego chaosu” ze 
względu na obszary tematyczne, które porusza, dają nieco więcej światła i wskazują na 
rozłączność pewnych elementów, mimo ich pozornych podobieństw – szczególnie pod 
względem terminologicznym. Dlatego, tak ważne jest zdefiniowanie znaczenia dyskursu oraz 
wskazanie jego różnych odsłon, by można było przejść do sposobu badania dyskursu 
nazywanego analizą dyskursu. 
 

1.4.3 Zasady analizy dyskursu 
 

Dyskurs jest rozmytą kategorią, którą trudno jednoznacznie zdefiniować. Jest to złożone 
zjawisko i dopiero nowa dyscyplina nazywana analizą dyskursu jest w stanie dostarczyć 
pełnego wyjaśnienia w postaci definicji.121 

Badaczem, który po raz pierwszy użył sformułowania „analiza dyskursu” był 
amerykański językoznawca Zellig Sabbetai Harris w artykule, który został opublikowany w 
1952 roku. Według niego dyskurs stanowił kolejny poziom do analizy po morfemach i 
zdaniach, czyli najmniejszych jednostkach znaczeniowych. Dyskurs tym różni się od zwykłego 
zdania lub sekwencji zdań, że posiada ściśle określoną strukturę, wzór, dzięki któremu istnieje 
możliwość istnienia, powtarzania się oraz wzajemnej relacji do siebie tych dyskursów.122 

Analizę dyskursu uznaje się za wieloznaczny termin. Z jednej strony, jest rozpatrywany 
jako uwagi w kontekście szczególnych dyskursów, jak rasizm lub nacjonalizm, które obecne są 
w transkrypcjach wywiadów, czy w publikowanych artykułach prasowych. Inna grupa badaczy 
uznaje, że analiza dyskursu, to analizowanie zastosowania specyficznych zwrotów, które służą 
uzasadnieniu konkretnego stanowiska zajmowanego w jakiejś sprawie w formie wypowiedzi, 
bądź w formie pisemnej, czyli m.in. artkule naukowym. Niezależnie od podejścia, pewnym jest 
                                                
120 E. Laskowska, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz 2004, s. 15. 
121 T. van Dijk, Badania nad dyskursem…, dz. cyt. s. 9. 
122 A. Małyska, Strategie komunikacyjne…, dz. cyt. s. 27. 
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jednak to, że badacza podczas analizy dyskursu interesuje przede wszystkim użycie języka w 
określonych kontekstach. Musi jednak nastąpić ustalenie kontekstu poprzez zawężenie go do 
fragmentu konkretnej osoby lub rozszerzenia go do jakiegoś okresu w historii. W kontekście 
prowadzonych badań dyskursu ważne jest to, że według badaczy język nie jest nigdy neutralny 
i transparentny.123 

Podejmując się analizy dyskursu, należy przestrzegać pewnych zasad, które można 
scharakteryzować w ramach postulatów do wypełnienia, by taka analiza mogła zostać uznana 
za rzetelną:124 

§ wypowiedzi w formie tekstów, które występują w sytuacjach naturalnych powinny 
charakteryzować się brakiem spreparowania lub poprawiania, by można było zbadać 
ich autentyczną postać w konkretnej sytuacji użycia; 

§ kontekst, który jest nieodzowny podczas analizy dyskursu powinien być badany jako 
konstytutywna część kontekstów na poziomie lokalnym, globalnym, społecznym, czy 
kulturowym; 

§ dyskurs jako wypowiedź mająca charakter nieformalnych rozmów, jak również 
oficjalnych lub instytucjonalnych dialogów werbalnych – mowa jest tu traktowana jako 
pierwotna forma dyskursu; 

§ dyskurs jako działanie społeczne uczestników poprzez członkostwo w różnych grupach, 
instytucjach, czy kulturach – ich wypowiedź może potwierdzać lub zaprzeczać tym 
strukturom; 

§ dyskurs analizowany pod kątem kategorii uczestników i tego, by badacz nie narzucał z 
góry przyjętych pojęć i kategorii, ale brał pod uwagę i respektował określenia członków 
konkretnego społeczeństwa; 

§ branie pod uwagę sekwencyjnej budowy dyskursu, którą należy rozpatrywać opisując 
zdania zawsze w relacji do poprzedzających elementów; 

§ znaczenie ma konstrukcyjność tekstów i wypowiedzi będące częścią większej całości 
mogącej tworzyć struktury hierarchiczne; 

§ podczas badania dyskursu istotne są poziomy i aspekty poprzez wyróżnianie z obiektu 
różnych warstw i wzajemne odnoszenie ich do siebie; 

§ nieodzowne przy badaniu dyskursu jest rozpoznanie znaczenia oraz funkcji 
analizowanych komunikatów; 

§ konieczne jest przy analizie dyskursu, by rozpatrywać go w ramach pewnych 
konkretnych reguł, ponieważ każdy tekst i wypowiedź realizuje pewne reguły, na 

                                                
123 T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010, s. 22-23.  
124 T. van Dijk, Badania nad dyskursem…, dz. cyt. s. 39-42. 
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przykład gramatyczne i istotnym jest, czy reguły te były w komunikacie zachowane, 
czy były one łamane; 

§ podczas komunikowania się uczestnicy wykorzystują strategie interakcyjne, które 
umożliwiają i wspomagają realizację dyskursu; 

§ ostatnią płaszczyzną badania dyskursu są społeczne struktury poznawcze mające na 
celu odbieranie tekstów i wypowiedzi pośrednicząc między dyskursem a 
społeczeństwem. 
Podczas badań nad dyskursem wykształciły się dwie szkoły stojące ze sobą w opozycji 

w kontekście analizy. Przedmiot badań jest ten sam i jest nim dyskurs, ale różnią się radykalnie 
celem końcowym, który owa analiza ma osiągnąć finalnie.  

Zwolennicy empiryzmu określają dyskurs jako „ramy” lub „schematy poznawcze”. 
Chodzi o podejmowanie świadomych i strategicznych wysiłków przez grupy ludzi, które 
zmierzają do wytworzenia wspólnego sensu świata, dzięki czemu działania wobec świata 
byłyby zbiorowe. Zatem, dyskurs jako rama poznawcza służy intencjonalnemu kształtowaniu 
powszechnego podzielania wyobrażeń oraz sensów w ramach określonych celów. Analiza 
dyskursu polega zaś na stwierdzeniu jak skuteczne jest osiąganie tych celów przez 
nadawców.125 

Zwolennicy pozytywistycznego realizmu natomiast kładą większy nacisk na 
ontologiczne strony analizy dyskursu, czyli te związane z bytem. Realiści byli przekonani, że 
świat społeczny jest złożony ze zbiorów przedmiotów, a ich istnienie jest niezależne od 
dyskursu, ponieważ mają one swoiste właściwości i podlegają przyczynowo-skutkowej logice. 
Zatem, według tej koncepcji dyskursy są specyficznymi przedmiotami, mającymi odrębne 
cechy według właściwej sobie logiki. Realiści w swoich badaniach postrzegają język jako 
strukturę. Celem analizy dyskursu jest ujawnienie pojęciowych pomyłek, przy pomocy których 
język sprawuje władzę.126 

Mówiąc o odmianie analizy dyskursu należy wskazać, że istnieje rozróżnienie między 
opisem tekstu a wypowiedzi. Badanie tego pierwszego, to często opis abstrakcyjnych struktur 
dyskursu, który ma charakter przedmiotu utrwalonego. Natomiast opis wypowiedzi 

                                                
125 D. Howarth, Dyskurs, Warszawa 2008, s. 14-15; D. McAdam, J. D. McCarthy, M. N. Zald, Comparative 
Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Feelings, 
Cambridge University Press, Cambridge 1996, s. 6; D. A. Snow, R. D. Benford, Ideology, frame resonance, and 
participant mobilization, [w:] B. Klandermans, H. Kriesi, S. Tarrow (red.), From Structure to Action: Social 
Movements Participation Across Cultures, Greenwich 1988. 
126 H.R. Harré, E.H. Madden, Causal Powers: A Theory of Natural Necessity, Oxford 1975; R. Bhaskar, A 
Realist Theory of Science, Brighton 1978; R. Bhaskar, The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique 
of the Contemporary Human Sciences, Brighton 1979; H.R. Harré, Social Being: A Theory of Social Psychology, 
Oxford 1979; R. Stones, Sociological Reasoning: Towards a Past-Modern Sociology, New York 1996, s. 26-30; 
I. Parker, Discourse Dynamics: Critical Analysis for Social and Individual Psychology, London 1992, s. 28. 
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koncentruje się na aspektach spontanicznej interakcji. Oznacza to, że analiza tekstu czerpie 
głównie z lingwistyki, a analiza wypowiedzi z socjologii. Mimo różnic między tymi 
podejściami, należy wskazać także 3 ważne podobieństwa. Po pierwsze, obie analizy 
porządkują, tworzą pewne regulacje i prawidłowości, które są wykrywane podczas rozbierania 
struktur i zauważania strategii stosowanych zarówno w tekstach, jak i swobodnych 
wypowiedziach. Po drugie, obie analizy mają opisowy, a nie wyjaśniający charakter. Po trzecie, 
pomijają szerokie społeczne konteksty, skupiając się tylko i wyłącznie na konkretnym tekście 
lub wypowiedzi.127 

Rozważając pojęcie analizy dyskursu należy pamiętać, że wyróżnia się trzy główne 
nurty teoretycznej systematyzacji zaplecza badań nad zjawiskami komunikacyjnymi. 
Pierwszym nurtem jest lingwistyczna analiza dyskursu, która koncentruje się tylko i 
wyłącznie na tekście pisanym. Podejście to służy badaniu dyskursu jedynie jako struktury 
językowej, nie bierze pod uwagę elementów zachowań językowych. Natomiast drugim i 
trzecim nurtem jest socjologiczna analiza dyskursu i krytyczna analiza dyskursu. Obie 
pojmują dyskurs jako tekst, a także jako wypowiedź oraz przywiązywanie wagi badawczej do 
kontekstu, w jakim rozgrywa się dyskurs. Różnica między nimi polega jednak na tym, że w 
analizie krytycznej oprócz opisowego i wyjaśniającego pierwiastka dodaje się dodatkowo 
element normatywny, który w swojej celowości ma za zadanie zmianę rzeczywistości.128 Ten 
ostatni nurt, który jest kojarzony z występowaniem na gruncie politologicznym jest także 
sposobem analizy przekazów medialnych – zarówno w serwisach informacyjnych, jak i w 
mediach społecznościowych. 

 

1.4.4 Istota i założenia krytycznej analizy dyskursu (KAD) 
 
Za prekursora krytycznej analizy dyskursu (KAD)129 uważa się angielskiego 

językoznawcę Normana Fairclougha. KAD opiera się głównie na społecznym akcencie tzw. 
„języka w użyciu”, a także jego relacji z rzeczywistością społeczną. Metodologiczna 
interdyscyplinarność KAD umożliwia zastosowanie jej na różnych płaszczyznach społecznych, 
jak polityka, religia, media, kultura, promocja czy rozrywka. Uniwersalizm KAD uwzględnia 
również dynamikę zarówno zjawisk społecznych, jak i językowych, dzięki czemu za jej 
pomocą można te zjawiska zbadać jak najdokładniej. Za pierwszą publikację traktującą o KAD 

                                                
127 T. van Dijk, Badania nad dyskursem…, dz. cyt. s. 33. 
128 B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne, „Przegląd Socjologii 
Jakościowej” 2006 t. 2 nr 1, s. 56-57. 
129 Krytyczna analiza dyskursu jest metodą jakościową, która potrafi zmierzyć stopień ironii, a także 
głębokość argumentów i inne cechy tekstu, na które nie pozwalają metody ilościowe. Zob. S. Leszczyński, 
Krytyczna analiza dyskursu wybranych stron internetowych, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2013 t. 3, s. 226. 
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uznaje się „Language and Power” z 1989 roku autorstwa Fairclougha, w której to „tekst” 
będący przedmiotem badań został określony dość szeroko i obejmował nie tylko rozmowę, ale 
także wszelkie multimedia, znaki czy przekazy graficzne, jak również język niewerbalny i 
mowę ciała. Źródłem, na którym opiera się KAD, jest z jednej strony teoria krytyczna Jürgena 
Habermasa ze szkoły frankfurckiej, który twierdził, że język może być używany przez władzę 
dla realizacji własnych celów, zaś z drugiej jest to teoria Michaela Foucaulta, który wskazał, 
że dyskurs obejmuje także elementy niewerbalne, a ważny podczas analizy jest także kontekst 
wypowiedzi.130 

Norman Fairclough wskazuje na związek pośredni między tekstem a strukturami 
społecznymi. W tej relacji pośredniczy przede wszystkim dyskurs, którego część stanowi tekst. 
Tekst ten ma wartość tylko wtedy, gdy jest realnie funkcjonalny społecznie, jeśli jest osadzony 
w interakcji społecznej, gdzie teksty są tworzone i interpretowane na tle zdrowego rozsądku. 
Przetwarzanie dyskursu i jego zależność od tła są przedmiotem drugiego etapu badania w 
postaci interpretacji. Ponadto, społeczny kontekst dyskursu występuje jako część 
instytucjonalnego i społecznego procesu walki, a założenia dyskursu zawierają ideologie 
zgodne ze szczególnymi relacjami władzy. Związek dyskursów z procesami walki i relacjami 
władzy jest przedmiotem trzeciego etapu badania w postaci wyjaśniania.131 

Teun van Dijk definiuje krytyczną analizę dyskursu jako rodzaj badań dyskursu o 
charakterze analitycznym. Analiza ta przede wszystkim bada sposób, w jaki nadużywanie 
władzy społecznej, dominacja oraz nierówność są wprowadzane, odtwarzane i przeciwstawiane 
tekstowi oraz mówieniu w kontekście społecznym i politycznym. Dzięki takim badaniom 
analitycy dyskursu chcą zrozumieć, ujawnić oraz przeciwstawić się nierównościom 
społecznym.132 

Celem krytycznej analizy dyskursu jest analizowanie poprawnej argumentacji oraz 
odkrywanie mechanizmów, za pomocą których język jest wykorzystywany przez władzę, aby 
zwodzić i wyzyskiwać rządzonych. Teoria Giddensowska społeczeństwa zwraca mocno uwagę 
na to, że znaczenie oraz rozumienie odgrywają ważną rolę w wyjaśnianiu świata 
społecznego.133 Dlatego, tak ważna jest świadomość znaczenia przekazów wypowiadanych za 
pomocą konkretnego rodzaju języka. 

                                                
130 A. Warzecha, Krytyczna analiza dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki, 
„Konteksty Kultury” 2014 z. 2 nr 11, s. 164-166. 
131 N. Fairclough, Language and Power. Second edition, Harlow 2001, s. 117. 
132 T. van Dijk, Discourse and Power, New Your 2008, s. 85. 
133 D. Howarth, Dyskurs…, dz. cyt., s. 16-17; A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji, 
Poznań 2003. 
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Badania krytyczne nad dyskursem są oparte na dwóch założeniach będących podstawą 
jego analizy:134 

§ po pierwsze – musi skupiać się na problemach społecznych lub tematach politycznych, 
by być zorientowanym na konkretne problemy, a nie teorie. Są to kwestie, które z reguły 
dzielą ludzi, a wynika to z nierówności społecznych i różnic między ludźmi; 

§ po drugie – analiza dyskursu nie jest jedynie opisem struktury, na której zbudowany 
jest dyskurs, ale zawiera przede wszystkim interpretację, która stanowi jej istotę. 
Wiele z podstawowych założeń krytycznej analizy dyskursu, o których nie mówiło się 

w początkowych etapach, a które zostały rozwinięte w późniejszym rozwoju teorii 
wyartykułował w swojej pracy Gunther Kress. Wskazał on w głównych założeniach, że:135 

§ język jest zjawiskiem społecznym; 
§ nie tylko jednostki, ale również grupy społeczne i instytucje mają określone wartości 

oraz znaczenia, które są wyrażone w języku w systematyczny sposób; 
§ teksty są istotnymi jednostkami języka w komunikacji; 
§ czytający/słuchający nie są biernymi odbiorcami w relacjach do tekstów; 
§ są pewne podobieństwa między językiem naukowym, a językiem instytucjonalnym. 

Ruth Wodak i Michael Meyer podkreślają, że zarówno krytyka lingwistyczna (ang. 
Critical Linguistics), jak i krytyczna analiza dyskursu (ang. Critical Discourse Analysis)136 nie 
koncentrują się jedynie na tekście mówionym czy pisanym. Pełna krytyczna analiza wymaga 
teoretyzacji i opisu całości procesów międzyludzkich i struktur, bo tak naprawdę dopiero one 
dają pełen przedmiot badawczy kreujący znaczenie interakcji.137 Pogląd ten podkreśla ważne 
znaczenie kontekstu oraz okoliczności wypowiedzi, by mogłaby ona być w sposób 
wyczerpujący przeanalizowana i mogła dawać jednoznaczne, a przede wszystkim trafne 
wnioski. 

Małgorzata Liskowska-Magdziarz wyróżnia kilka sposobów rozumienia krytycznej 
analizy dyskursu, w zależności od tego, jaki jest przedmiot oraz cel badań. Wśród nich są 4 
następujące podejścia:138 

                                                
134 A. Małyska, Strategie komunikacyjne…, dz. cyt. s. 29-30. 
135 R. Wodak, M. Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis, London 2005, s. 5-6. 
136 Autorzy używają w książce obu terminów i traktują je równorzędnie wskazując za każdym razem, że 
możliwe jest ich zamienne używanie. 
137 R. Wodak, M. Meyer, Methods of Critical Discourse…, dz. cyt. s. 3; N. Fairclough, G. Kress, Critical 
Discourse Analysis, Lancaster 1993. 
138 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006, s. 
23. 
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§ KAD wywodząca się z tradycji formalistycznej, według której sferą analizowaną 
przez badacza jest schemat zachowań językowych, uważając go za odrębny i 
autonomiczny system, nie zwraca zatem uwagi na kontekst społeczny; 

§ KAD jako pojęcie funkcjonalistyczne badające wzajemne oddziaływanie języka i 
jego użytkowników. Ma ona za zadanie ujawnienie nieświadomych lub ukrywanych 
stereotypów oraz uprzedzeń poprzez analizę zachowań językowych, zarówno osób 
fizycznych, jak i instytucji, gdyż mogą one służyć manipulowaniu lub dezinformowaniu 
odbiorców. W tej odmianie analizy chodzi o ujawnianie oraz prostowanie takich 
zabiegów. Jest to analiza wskazana do badania wycinków prasowych; 

§ KAD oparta na teorii Jürgena Habermasa oraz znaczeniu wpływu społecznego na 
działania komunikacyjne. Zmiana praktyk językowych jest uzależniona od zmiany 
instytucji społecznych – cel to reforma języka, który stanowi podstawę ich 
funkcjonowania; 

§ KAD wywodząca się z teorii Michaela Foucault, to najbardziej holistyczna wersja do 
badania, która rozumie dyskurs jako złożoną całość kształtującą się poprzez relacje 
władzy oraz wiedzy w sąsiedztwie ideologii strategii społecznych i komunikacyjnych. 
Nieustanne ścieranie się ze sobą dyskursów wpływa na kształt życia społecznego, 
dlatego ważne jest ich ujawnianie, badanie oraz opis. 
Autorem, który jako pierwszy przywołał założenia KAD, był właśnie Norman 

Fairclough. Stwierdził on, że dyskurs widoczny w postaci języka jest nie tylko związany ściśle 
ze społeczeństwem, ale także łączy się z władzą, a co za tym idzie, z konkretną ideologią, którą 
władza propaguje:139 

1. Język w krytycznej analizie dyskursu stanowi rodzaj społecznej praktyki. Oznacza 
to, że jest on postrzegany jako element tego społeczeństwa, a nie coś pochodzącego z 
zewnątrz. Społeczna praktyka oznacza natomiast postrzeganie dyskursu jako społeczny 
proces, który polega na wytwarzaniu tekstu oraz jego interpretowaniu (kodowaniu i 
dekodowaniu). Dyskurs jako rodzaj społecznej praktyki to także patrzenie na niego 
poprzez elementy nielingwistyczne społeczne elementy, czyli na kanwie warunków i 
zmagań, na których powstały. 

2. Relacja między tekstem a społeczeństwem jest zapośredniczona, gdzie elementem 
pośredniczącym jest praktyka społeczna. Według Normana Fairclougha zależy ona 
m.in. od struktury ekonomicznej, klasy społecznej, czy języka. Takie struktury 

                                                
139 N. Fairclough, Language and Power, Harlow 2001, s. 18-20; P. Burgoński, Krytyczna analiza dyskursu, [w:] 
M.M. Brzezińska, P. Burgoński, M. Gierycz, Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice 
naukowości, Warszawa 2018, s. 54-56. 
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społeczne należy postrzegać jako abstrakcję w formie potencjalnych zestawów 
możliwości. KAD bada zatem, jakie są relacje między potencjalnymi możliwościami a 
tym, co właściwie się dzieje, na które wpływ ma mediująca między nimi praktyka 
społeczna. 

3. Dyskurs kształtuje społeczeństwo oraz kulturę. Oznacza to, że zarówno nadawca 
komunikatu wyjaśniając sens swoich działań, jak i odbiorca interpretujący komunikat, 
mają swój udział w dyskursie. Wytworzone w ten sposób znaczenia, stają się częścią 
społecznej instytucji. 

4. Przekonanie o dyskursywnym charakterze stosunków władzy. W krytycznej 
analizie dyskursu władza postrzegana jest jako uprzywilejowanie, które daje dostęp do 
społecznych zasobów, jak bogactwo, wyższa pozycja społeczna oraz status, które 
przyczyniają się do powstawania nierówności w różnych wymiarach. Władza według 
KAD, to dominacja. 

5. Dyskurs ma charakter służebny wobec ideologii. Oznacza to, że głoszenie ideologii 
jest realizowane za pomocą języka – zatem ideologia jest obecna w języku. Władza 
sprawowana jest poprzez perswazję językową, a nie przymus wobec podwładnych. W 
KAD przyjmuje się, że w używanym języku mieszczą się założenia o charakterze 
ideologicznym. Ideologia stanowi środek, który legitymizuje istniejące relacje 
społeczne, a także różnice w kontekście władzy. 

Założenia krytycznej analizy dyskursu, na których opiera się poprawnie 
przeprowadzone badanie, wyodrębniła również na gruncie polskim Małgorzata Liskowska-
Magdziarz. W założeniach tych autorka kładzie duży nacisk na wybraniu celu, któremu ma 
służyć owa analiza oraz rozpoznaniu kontekstu, w którym jest umiejscowiony. 

Po pierwsze, KAD działa jednocześnie na dwóch polach – jednym jest pole 
krytyczne, a drugim pole konstruktywne. Badacz, oprócz analizowania i opisywania 
dyskursu, dodatkowo stara się odkryć relacje władzy oraz hierarchię celów i wartości, a 
także jawne i ukryte przekonania zbiorowości. Zatem, celem KAD jest wykazanie 
konstruowanej specyfiki tekstów, analiza używanych tam środków do wywierania wpływu 
na odbiorców oraz analiza możliwych efektów oddziaływania dyskursu. Walery Pisarek 
podkreślał, że z jednej strony pod względem funkcjonalnym ważne są te elementy języka, 
które użytkownicy danego języka postrzegają i jako funkcjonalne akceptują, a dzieje się tak 
w większości w sposób podświadomy. Zaś z drugiej strony, zarówno postrzeganie, jak i 
akceptowanie funkcjonalności elementów języka przez samych użytkowników można 
badać eksperymentalnie, czyli za pomocą doświadczeń, ponieważ opieranie się tylko na 
przenikliwości nadal daje jako efekt tylko spekulację, zaś eksperyment doprowadza do 
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twardego dowodu.140 Po drugie, KAD bada dyskurs w bardzo ścisłym związku z 
rzeczywistością. Podstawą do rozpoczęcia badania jest usytuowanie badanego dyskursu w 
tle konkretnego kontekstu społecznego, ekonomicznego, kulturalnego czy medialnego, w 
którym analizowane teksty powstały. Po trzecie, w KAD badany język oraz dyskurs mają 
wartość dopiero wtedy, gdy możliwe jest ich powiązanie z celami, a także kontekstem 
społecznym, w którym występują. Ponadto, ważna jest tematyka przedmiotu analizy – 
powinny to być teksty odzwierciedlające ważne kwestie istotne dla społecznego życia. 
Takim tematem mogą być na przykład stereotypy funkcjonujące i ewoluujące w danej 
społeczności. Po czwarte, KAD oprócz opisu dyskursu zakłada przede wszystkim chęć 
doprowadzenia do zmiany społecznej. Fizyczna zmiana sytuacji nie leży w ręku badacza, 
jednak samo zwrócenie uwagi na zjawisko społeczne poprzez wyróżnienie go z tła, a także 
mianowanie go przedmiotem analizy, już staje się pierwszym krokiem do zmiany. Ważne 
w realizacji KAD jest niezaangażowanie i bezstronność. O ile pierwsze jest trudne, a 
czasem niemożliwe do osiągnięcia, to drugie musi być w KAD priorytetem, by zachować 
tzw. obiektywizm badawczy. Bez obiektywizmu zachowanego w analizie, trudno mówić o 
nauce.141 

 

1.4.5 Analiza dyskursu w przekazach medialnych 
 

Obecnie analiza dyskursu ma coraz większe znaczenie w naukach społecznych i nie jest 
już rozumiana jedynie jako językoznawcza analiza tekstu, która bada składnię, semantykę, czy 
pragmatykę. W uproszczonej formie dyskurs może być po prostu tekstem napisanym w 
konkretnym kontekście z zakresu religii, polityki, kultury, nauki, czy biznesu. Oznacza to, że 
stanowi on nie tylko utrwalony graficznie system znaków, ale również społeczny kontekst, w 
którym powstał. Zaś innymi nie mniej ważnymi kontekstami są rozpowszechnianie tekstów 
oraz ich odbiór.142 

Rozpatrując terminologiczne podejście do dyskursu, można wyróżnić kilka rodzajów 
dyskursu na płaszczyźnie nauk społecznych. Są to dyskursy: medialny, polityczny, prasowy, 
internetowy, parlamentarny, propagandowy oraz instytucjonalny. Dwa pierwsze są najszersze 
i nadają ton innym tworząc razem tzw. dyskurs publiczny, stojący w opozycji do dyskursu 
prywatnego. W kontekście tematyki podejmowanej w niniejszej pracy w kręgu największego 
zainteresowania znajduje się przede wszystkim dyskurs medialny oraz dyskurs polityczny. 
Pierwszy wyodrębniony został przez wzgląd na obecność mediów, dzięki któremu dyskurs 
                                                
140 W. Pisarek, O mediach i języku, Kraków 2007, s. 329. 
141 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym…, dz. cyt. s. 23-24. 
142 W. Šmid, Dyskurs i narracja w kontekście nowych mediów, Warszawa 2016, s. 11. 
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publiczny może trafić do społeczeństwa. Natomiast dyskurs polityczny wyodrębniono w 
kontekście realizowania go przez samych polityków na podstawie ról odgrywanych w 
instytucjach politycznych. Nadawcami w dyskursie politycznym są politycy, by kształtować 
opinię publiczną. Warto zwrócić uwagę, że jest on zależny ściśle od tego, w jakiej sytuacji 
powstaje. Sam temat, który jest tematem politycznym pomiędzy osobami, nie czyni tej mowy 
od razu dyskursem politycznym.143 

Współczesny system kulturowy posiada integralny komponent w postaci dyskursu 
medialnego. Dzieje się tak dzięki mediom, które są źródłem dyskursu medialnego144 i jednym 
z najważniejszych źródeł dostarczania informacji społeczeństwu. Media oprócz informowania 
pełnią także funkcję kształtowania sposobu myślenia, czy poglądów politycznych, a także 
zwracania uwagi na konkretne aspekty codziennego życia. Media zarówno dostarczają 
rozrywkę, jak również edukują, ustalają autorytety w danych dziedzinach oraz wpływają na 
temat tego, o czym mówią ludzie będący ich odbiorcami.145 Zatem, rola mediów w kontekście 
występowania i kształtowania się dyskursu jest strategiczna, zarówno z punktu widzenia 
wskazywania tematu, który aktualnie jest eksplorowany przez społeczeństwo, jak również 
nadawania mu konkretnego poziomu realizacji. Od tabloidowego, charakteryzującego się 
silnym działaniem na emocje, sensacją i powierzchownością, po merytoryczny, w którym 
nadrzędną rolę odgrywają argumenty. 

Iwona Loewe w swoim tekście na temat dyskursu medialnego definiuje go jako typ 
jednokierunkowej komunikacji, która realizuje się za pośrednictwem mediów masowych, a 
nadawca jest zinstytucjonalizowany, a także próbuje czynić swój przekaz interaktywnym, zaś 
odbiorcą komunikatu jest opinia publiczna. Od nadawcy wymaga się posiadania urządzenia 
nadawczego, a od odbiorcy urządzenia odbiorczego, by przekaz cechujący się ikonizacją mógł 
zostać prawidłowo nadany i odebrany. Celem nadawcy jest zwrócenie społecznej uwagi na 
jakiś temat oraz chęć kształtowania poglądów publiczności.146 Podejście to ma czysto 
techniczny charakter i jest nieco uproszczoną formą definicji dyskursu medialnego, gdyż 
zwraca głównie uwagę na proces realizacji kodowania i dekodowania komunikatu. 

                                                
143 A. Małyska, Strategie komunikacyjne…, dz. cyt. s. 69-72. 
144 Dyskurs medialny związany jest z komunikacją medialną. Wykorzystuje się w niej pośrednictwo mediów, 
które gwarantuje pomyślność w procesie nadawania oraz odbierania informacji. Jest to tzw. „komunikowanie 
zapośredniczone”. Zatem aby dana wypowiedź mogła przyjąć kwalifikację do dyskursu medialnego, musi ona 
wystąpić w środkach masowego przekazu. Zob. M. Kawka, O badaniu języka dyskursu medialnego, „Media i 
Społeczeństwo” 2014 nr 4, s.166. 
145 T. Novak-Piasecka, Analiza dyskursu medialnego: lingwistyczna analiza dyskursu programu telewizyjnego 
America’s Got Talent (Ameryka ma talent), „Językoznawstwo: Współczesne Badania, Problemy i Analizy 
Językoznawcze” 2011 t. 5, s. 114.  
146 I. Loewe, Dyskurs medialny – przegląd stanowisk badawczych, „Forum Lingwistyczne” 2014 t. 1, s. 14. 
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Dominującym podejściem w badaniach nad mediami jest podejście interdyscyplinarne. 
Van Dijk wskazuje, że analizy dyskursu przekazów medialnych nie można redukować jedynie 
do struktur tekstowych, jak dzieje się to w lingwistyce strukturalistycznej, ale analiza ta 
powinna się opierać na społecznym, politycznym, kognitywnym, a także kulturowym 
kontekście. Bez kontekstu bowiem badanie będzie jedynie powierzchniowe, będą w nim 
uwzględnione tylko niektóre aspekty i nie zostaną zdiagnozowane ukryte znaczenia, opinie, czy 
nawet ideologie.147 

Wniosek holenderskiego naukowca dotyczy wszystkich przekazów medialnych – 
zarówno tych publicystycznych, jak również informacyjnych. Z definicji informacja 
przekazywana na przykład przez serwisy informacyjne powinna być neutralna, dopiero 
publicystyka opatrzona w komentarz może sobie pozwolić na ujawnianie poglądów nadawcy. 
Jednak współczesny świat mediów pokazuje, że żadna przekazywana informacja nie jest w 
pełni neutralna, a współczesne media masowe nie zdają obiektywnej relacji z faktów, które się 
wydarzyły, a których nie mógł widzieć lub w których nie mógł uczestniczyć odbiorca. Mass 
media komunikują o tych wydarzeniach w taki sposób, by przedstawić je z punktu widzenia, 
który został wybrany przez nadawcę. W efekcie utrzymujemy m.in. pokazanie tematu tylko z 
jednej strony, przemilczenie ważnych kwestii, komentarz tylko jednego eksperta i wiele innych 
technik manipulacyjnych, które podlegają analizie przekazów medialnych.148 

Analiza dyskursu w ujęciu krytycznym polega zatem na demaskowaniu ukrytych 
stosunków władzy oraz dominacji, które pojawiają się na polu politycznym przekazywanym 
poprzez media. Stanowią one bowiem łącznik między politycznymi instytucjami (nadawcami) 
a obywatelami (odbiorcami). Spoczywa na nich duża odpowiedzialność, ponieważ to one w 
przeważającej części odpowiadają za jakość dyskursu politycznego, który dominuje w 
społeczeństwie na tle innych tematów. Wyzwaniem, jakie stoi przed badaczem analizującym 
dyskurs w mediach, jest odkrycie mechanizmów językowych oraz umiejętność krytycznego 
odniesienia się do badanego wycinka rzeczywistości społecznej.149 

W trakcie prac nad formułowaniem zasad analizy dyskursu medialnego zaczęto się 
zastanawiać nad jego zawartością. Powstał wniosek, że nie wystarczy wyróżnić jedynie 

                                                
147 T. van Dijk, Media contents. The Interdisciplinary study of news as discourse, [w:] K. Bruhn Jensen, N.W. 
Jankowski (red.), A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research, New York 
2002, s. 116. 
148 A. Pstyga, Międzynarodowe i międzykulturowe konteksty dyskursu medialnego – z perspektywy odbiorcy 
przekładu (na materiale rosyjskim i polskim), [w:] M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska (red.), Media – Biznes – 
Kultura. Społeczna i polityczna rola mediów, Gdynia 2015, s. 485; P. Nowak, R. Tokarski, Medialna wizja 
świata a kreatywność językowa, [w:] P. Nowak, R. Tokarski (red.), Kreowanie światów w języku mediów, Lublin 
2007, s. 11. 
149 B. Jabłońska, Krytyczna analiza dyskursu…, dz. cyt. s. 63. 
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dyskursu medialnego, gdyż pojęcie to byłoby zbyt szerokie i mało konkretne. Dlatego 
rozgraniczono dyskurs w mediach od dyskursu medialnego. 

W dyskursie w mediach teksty oraz wypowiedzi pojawiają się w naturalnych 
sytuacjach i są utrwalane w oryginalnej wersji, bez montażu, ani w jakikolwiek sposób 
spreparowane lub poprawiane. Nie są także poddawane dziennikarskiej redakcji ani 
przygotowywane do emisji z nakładanymi korektami czy zmianami. Maciej Kawka w swoim 
artykule na ten temat wskazuje, że taki dyskurs należałoby nazwać „mediowym”, ponieważ 
wskazuje to, że dyskurs jest tylko związany z mediami, a nie jest realnie jego integralną częścią. 
Mianem dyskursu medialnego określa się już nie teksty występujące w warunkach i 
sytuacjach naturalnych, jak nagranie rozmowy w wersji audio lub wideo, czyli w formie 
cyfrowej, ale będą to już teksty, które zostaną poddane medialnej lub dziennikarskiej obróbce. 
Przykładem takich tekstów może być reportaż, fotoreportaż czy film. Dyskurs medialny 
charakteryzuje się tym, że oryginalny tekst został w jakiś sposób przekształcony, poddany 
montażowi, został zmodyfikowany, by nastąpił element uporządkowania materiału. Oznacza 
to zatem, że został wykreowany przez pracownika mediów. Dziś istotą dyskursu w mediach 
oraz dyskursu medialnego wydaje się „bycie dzięki i poprzez medium”. Świadczą o tym m.in. 
politycy, którzy uprawiają tzw. dyplomację medialną przesiadując we wszelakich programach 
publicystycznych, czy nadużywając takich form, jak konferencje prasowe i publikacje. 
Stosowanie tych środków jest o tyle wygodne, że przekaz wyszedł od nadawcy, a nie jest 
konieczne w tym samym czasie osiągnięcie porozumienia z odbiorcom, z którym nie nawiązuje 
się kontaktu bezpośredniego, czyli tzw. face to face.150 

Wskazanie na istotne znaczenie rozdzielenia tych dwóch znaczeń dyskursu związanego 
z mediami wynika z troski o trafną analizę zawartości przekazów oraz uszczegółowienie pola 
badawczego, w którym zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku istotną rolę odgrywają 
media. Jednak, tylko odróżnienie tych rodzajów dyskursów może prowadzić do sformułowania 
odpowiednich wniosków. 

Podsumowując, należy podkreślić rolę międzynarodowego public relations jako 
jednego z najważniejszych narzędzi kreowania wizerunku państwa za granicą. Niniejszy 
rozdział udowodnił, iż narzędzia tradycyjnego PR są uniwersalne i można swobodnie przełożyć 
je na grunt międzynarodowy, traktując kraj jako rozbudowaną korporację, w ramach której 
realizuje się strategię wizerunkową. 

Dzięki wachlarzowi narzędzi dostosowanych do miejsca realizacji strategii 
komunikacyjnej instytucja rządowa odpowiedzialna za pracę nad wizerunkiem swojego kraju 

                                                
150 M. Kawka, O badaniu języka dyskursu medialnego, „Media i Społeczeństwo” 2014 nr 4, s. 167-169. 
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może zyskać wysokie rezultaty i zrealizować postawione przez siebie mierzalne cele. 
Realizacja celów wizerunkowych pociąga za sobą również te marketingowe, wyrażające się 
choćby w łatwiejszym pozyskiwaniu partnerów handlowych, czy wybieraniu jako kierunek 
turystyczny państwa, którego opinia powszechnie jest znana jako pozytywna. 

Branding narodowy, który jest dobrze zaplanowany oraz wdrażany także poprzez media 
społecznościowe, jako główny kanał dystrybucji treści w ramach content marketingu, 
storytellingu czy video marketingu, wpływa także na dyplomację międzynarodową, docierając 
z komunikatem do ściśle sprofilowanych grup docelowych. 

Częstą pokusą administracji rządowej, która stara się wdrażać mniej lub bardziej 
przemyślane strategie, jest używanie propagandy, jako środka służącego do poprawy 
wizerunku oraz chęci odwrócenia szkodzących stereotypów. Jednak, internet to nie tylko 
miejsce komunikacji i narzędzie w rękach komunikującego sztabu, ale również miejsce 
dyskursu medialnego, który jest toczony przez polityków, dziennikarzy czy liderów opinii. W 
toku publicznej dyskusji – także tej międzynarodowej – nie zdoła się ukryć fałszywy obraz 
państwa posługującego się propagandą, ale będzie on wykrywany i upubliczniany przez 
dziennikarzy m.in. serwisów informacyjnych. 

Dlatego polem badawczym, które będzie podejmowane w kolejnych rozdziałach będą 
polskojęzyczne serwisy informacyjne, których analiza pozwoli określić wizerunek państwa na 
przykładzie Rosji, w kontekście konkretnych wydarzeń. 
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ROZDZIAŁ 2. 

POLITYKA TOŻSAMOŚCIOWA  
I WIZERUNKOWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

Jednym z impulsów pochylenia się naukowców nad problemem tożsamości jest ich 
ciągle aktualny charakter na płaszczyźnie współczesnej myśli politycznej jak również w 
koncepcjach teoretycznych stosunków międzynarodowych. Zachodząca w ostatnich latach 
wzmożona globalizacja, integracja, tworzenie wspólnot międzynarodowych oraz 
wprowadzanie uniwersalizmu w instytucjach, czy procesach kulturowych zaczęły stawiać 
pewne wyzwania i problemy związane z ciągłym potwierdzaniem swojej tożsamości 
narodowej.151 

Terminy „tożsamość”, jak również „wizerunek”, omawiane szerzej w pierwszym 
rozdziale rozprawy, są powszechnie używane w dziedzinie komunikacji społecznej i public 
relations. Uniwersalny charakter PR pozwala na przełożenie terminologii używanej do 
charakterystyki marki, instytucji lub produktu m.in. na grunt kreowania wizerunku państwa, 
które można porównać ze złożoną międzynarodową korporacją. 

Tożsamość marki definiuje się jako „wiązkę emitowanych przez nią sygnałów lub 
kompleksowy komunikat o całościowym charakterze, jaki marka wysyła na rynek, aby – w 
pożądany przez jej twórców sposób – być postrzeganą przez odbiorców. Wyróżniająca się 
(zauważalna i przyciągająca) tożsamość to taka, która przedstawia wartości, z jakimi klienci 
marki są gotowi się identyfikować i uznają je za własne”.152 

Tak sformułowana definicja wyraźnie wskazuje, że na tożsamość silne oddziaływanie 
wywiera sama marka, która ją kształtuje, by wywołać w konsekwencji pożądany efekt w postaci 
pozytywnego wizerunku w opinii publicznej.  

Samookreślenie firmy wspomagające rozpoznawalność w otoczeniu w postaci 
budowania tożsamości może obejmować m.in. logo, czy nazwę, które w kontrolowany sposób 
są wysyłane do otoczenia. Może się to odbywać na przykład za pomocą produktów czy ubioru 
pracowników.153 

                                                
151 J. Kukułka, Pojmowanie i istota tożsamości narodowej pod koniec XX wieku, [w:] S. Bieleń, W.M. Góralski 
(red.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1999, s. 11. 
152 A. Świątecki, Kultura i marka, [w:] A. Świątecki (red.), Nowy incentive w Polsce, Warszawa 2005, s. 30; A. 
Świątecki, Marka a public relations, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne 
i kierunki rozwoju, Warszawa 2006, s. 201. 
153 J. Sutherland, D. Canwell, Klucz do marketingu. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa 2008, s. 1; 
A. Frączek, Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej, s. 124.  
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Interpretację tę można przełożyć na grunt międzynarodowego public relations Federacji 
Rosyjskiej, która będzie tematem niniejszego rozdziału. Nazwa państwa wprowadzona została 
w 1991 roku na skutek zmiany Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Federację 
Rosyjską. Powstało również nowe godło, będące odpowiednikiem korporacyjnego logo. 
Obywatele państwa pełnią zaś w tej koncepcji funkcję odpowiedników pracowników firmy, 
którzy są nośnikami tożsamościowymi. 

Wizerunek zaś jest pojęciem, które określa negatywne bądź pozytywne skojarzenia, 
jakie w odbiorze społecznym wywołuje którakolwiek ze składowych tożsamości. Wizerunek 
można w skrócie określić jako pewien obraz powstający w umysłach odbiorców, kształtujący 
się za pomocą pośredniego lub bezpośredniego kontaktu z firmą.154 

Przywołane definicje tożsamości i wizerunku wskazują na wzajemne powiązanie 
między tymi terminami. Pojęcia te silnie na siebie oddziałują, ponieważ to, w jaki sposób rząd 
pełniący funkcję wykonawczą w państwie sformułuje i przedstawi tożsamość narodową, w taki 
sposób każdy z jej elementów tworząc całość będzie determinował sposób postrzegania go 
przez otoczenie. W przypadku międzynarodowego public relations są to obywatele innych 
krajów. 

Rozdział ten będzie poświęcony analizie polityki wizerunkowej oraz tożsamościowej 
Federacji Rosyjskiej kreowanej po 1991 roku do chwili obecnej. Pokazany zostanie mechanizm 
zmian w polityce zagranicznej Rosji bezpośrednio wpływający na jej wizerunek z 
podkreśleniem roli osoby Władimira Putina w kształtowaniu obrazu Rosji wśród zagranicznej 
opinii publicznej. 

Zostanie również przywołana kwestia problemu wolności mediów rosyjskich, która 
wiąże się ściśle z łamaniem podstawowych praw człowieka i obywatela. Ponadto, nakreślona 
będzie również geneza oraz opisane narzędzia wykorzystywane przez Kreml do prowadzenia 
tzw. wojny informacyjnej (hybrydowej) z Zachodem. 
 

2.1 Rozpad ZSRR i utworzenie Federacji Rosyjskiej 
 

W 1991 roku doszło do rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
(ZSRR). W jego miejsce utworzono Federację Rosyjską (FR), nieco zmienioną pod względem 
strukturalnym. Nowoutworzone państwo kontynuowało jednak dorobek imperium 
radzieckiego przynajmniej pod kilkoma względami, w tym politycznym. Wydarzenie to stało 
się swoistym katalizatorem zmian, który miał istotny wpływ na układ wpływów na świecie i 
degradację roli Rosji w tym układzie. Zniknął tym samym jeden z dwóch bloków 

                                                
154 E.M. Cenker, Public relations, Poznań 2000, s. 1.  
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prowadzących konflikt w ramach tzw. zimnej wojny trwającej od 1947 roku. Rozpad Związku 
Radzieckiego przyczynił się również do utraty konfrontacyjnego charakteru w relacji do 
Stanów Zjednoczonych oraz świata wschodnioeuropejskiego. Konflikt ten przestał być 
elementem zasadniczym całego systemu międzynarodowego.155 

Autorem demontażu i reformatorem, który stanął na straży porządkowania nowego ładu 
w Rosji oraz regulowania polityki zagranicznej był Michaił Gorbaczow. Był on autorem 
ideologii tzw. „nowego myślenia”, które zakładało porzucenie postrzegania Zachodu jako 
głównego wroga, a raczej przedstawianie go jako sojusznika zarówno na płaszczyźnie 
politycznej, jak również ideologicznej. W myśl koncepcji Gorbaczowa Rosja rozpoczęła 
większą integrację ze światem zachodnim. Nowym podejściem, które przyniósł początek lat 
90., była chęć zachowania przez Rosję stabilizacji na arenie międzynarodowej w stabilnym 
współistnieniu państw.156 
 

2.1.1 Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej po 1991 roku 
 

Rosja po 1991 roku szukając sposobu na podniesienie swojej międzynarodowej rangi 
postawiła sobie za szczególny cel integrację z Europą Zachodnią poprzez tworzenie wspólnej, 
europejskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Odeszła tym samym od modelu 
wielkomocarstwowego, który był motywem przewodnim Rosji czasu carów oraz istnienia 
Związku Radzieckiego. Europa Zachodnia była punktem centralnym w budowaniu relacji oraz 
wizerunku Rosji, a inne regiony europejskie nie wzbudzały większego rosyjskiego 
zainteresowania. Powodem była chęć wzmocnienia przez władze Federacji Rosyjskiej, poprzez 
uznanie swojej pozycji w świecie, w trudnym czasie poradzieckich reform systemowych 
wewnątrz państwa, a także liczenie na zachodnią pomoc finansową w trudnym czasie 
kryzysu.157 

System polityczny Federacji Rosyjskiej, który wykształcił się po 1991 roku okazał się 
jednak nie spełniać wymogów demokratycznych. Transformacja polityczna przyniosła 
ograniczenia w pluralizmie politycznym, rozszerzyła się również kontrola państwa nad 
informacją, wzrosło znaczenie siłowych sektorów, które zaczęły kreować politykę w państwie. 
Rozbudziło to zapotrzebowanie społeczne na silne państwo oraz zmieniło kierunek stylu 
uprawiania zagranicznej polityki. Jednak, w Rosji określenie „silna władza” nie budzi 
niezadowolenia po pierestrojce Michaiła Gorbaczowa, która zdemontowała światowe 

                                                
155 A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy, czy koniec gry?, Warszawa 2008, s. 5. 
156 Tamże, s. 7-8. 
157 M. Raś, Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 
1991-2001, Warszawa 2005, s. 156. 
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imperium oraz po demokratyzacji państwa przez Borysa Jelcyna, która pogłębiła zarówno 
kryzys polityczny, jak i gospodarczy, w którym znalazła się Federacja Rosyjska w latach 90. 
XX wieku, tracąc tym samym autorytet na arenie międzynarodowej. Władimir Putin obejmując 
fotel prezydenta zapewnił obywateli o niedalekim podniesieniu stopy życiowej, zyskał ich 
wysokie poparcie. Putin wówczas dążył do centralizacji władzy porzucając reformy 
demokratyczne.158 

Polityka zagraniczna Rosji wraz z rozpadem Związku Radzieckiego i utworzeniem 
nowego państwa w postaci Federacji Rosyjskiej musiała przejść swoją gruntowną reformę. W 
obliczu ówczesnych realiów, przed jakimi stanęło państwo rosyjskie, wykształciły się różne 
koncepcje w ramach kursu, jaki powinno ono obrać, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Wśród 
nich byli spadkobiercy „nowej myśli” autorstwa Michaiła Gorbaczowa. Podejście to 
narodziło się wraz z demontażem starego systemu i tworzeniem nowego. Według nowych zasad 
USA przestały być postrzegane jako wróg i zaczęły pełnić w oczach Rosji rolę sojusznika, a 
tym działaniom towarzyszyła również integracja z cywilizacją Zachodu. Innym podejściem 
była opcja prozachodnia (atlantycka) i należy ją wiązać z ministrem spraw zagranicznych 
Rosji Aleksiejem Kozyriewem. Jej zwolenników nazywa się „zapadnikami”, którzy dążą do 
integracji Rosji z Zachodem oraz jego instytucjami. Ponadto, zapadnicy uważają, że Rosja 
przynależy do cywilizacji zachodniej, dlatego partnerstwo z Zachodem wzmocniłoby 
przeobrażenia w Rosji na system demokratyczny. Innym podejściem była koncepcja 
eurazjatów, którzy odmiennie do obozu prozachodniego podkreślali odrębność cywilizacji 
rosyjskiej od europejskiej. Krytykowali koncentrację polityki zagranicznej Rosji jedynie na 
Zachodzie, zaniedbując tym samym inne opcje na wschód i na południe od państwa 
rosyjskiego. Państwowcy nazywani gosudarstwiennikami głosili hasło odbudowania silnego 
państwa, a w dziedzinie polityki zagranicznej należy się kierować autarkią159 i 
samoograniczaniem. Grupą prężnie działającą w Rosji byli również „obronnicy”, którzy w 
ramach chęci ciągłego zbrojenia się zwracali uwagę na odstraszanie innych państw, co miało 
stanowić podstawę polityki zagranicznej państwa. Ostatnią funkcjonującą opcją polityki 
zagranicznej jest koncepcja multipolarnego ładu światowego, firmowana przez ministra 
spraw zagranicznych Rosji Jewgienija Primakowa. Łączy ona w jedno zarówno koncepcje 
zapadników, jak również eurazjatów. Zbudowana jest na twierdzeniu, że nie ma już powrotu 
do bipolarnego świtowego ładu, a za optymalny system uważa się ład policentryczny.160 

                                                
158 A. Bryc, Mechanizm polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, [w:] L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. 
Bajor (red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i 
Białorusią, Kraków 2010, s. 43-44. 
159 Autarkia – termin oznaczający samowystarczalność gospodarczą państw lub politykę państwa zmierzającą 
finalnie do takiej samowystarczalności, https://sjp.pwn.pl/sjp/autarkia;2551233.html, dostęp: 16.07.2021 r. 
160 A. Bryc, Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń 2004, s. 21-31. 
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Decydujące znaczenie dla polityki Rosji po zakończeniu zimnej wojny wywarły skutki 
rozpadu Związku Radzieckiego. W sposób znaczący wpłynęła na nią geopolityka polityczna, 
wojskowa oraz ekonomiczna. Federacja Rosyjska jako nowe państwo po tym wydarzeniu miała 
już zupełnie inne znaczenie międzynarodowe, sytuując się w innym otoczeniu. Wówczas 
zredukowała się możliwość oddziaływania na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie, 
bezpośrednio na inne państwa. Rosja określiła swoje priorytety, dzięki czemu mogła rozpocząć 
ewolucję polityki zagranicznej, która nadal się nie zakończyła, ale nabrała pewnych 
charakterystycznych cech. Znaczenie dla kształtowania się polityki zagranicznej miała zarówno 
idea zapadników, ale również eurazjatów, jednak największą rolę odegrała tzw. koncepcja 
multipolarnego ładu światowego. Według niej Rosja ma pilnować swoich narodowych 
interesów w świecie, nawet jeśli byłyby one niezgodne z interesami Zachodu. Nie oznacza to 
jednak, że idea ta ma charakter antyzachodni albo antywschodni, gdyż głównym jej punktem 
jest chęć odgrywania samodzielnej roli w przestrzeni polityki międzynarodowej. Od chwili 
objęcia urzędu prezydenta przez Władimira Putina politykę Rosji wobec zagranicy nazywa się 
pragmatyczną.161 

Przywołany okres lat 90. XX wieku pokazuje trudną i zawiłą drogę wykształcenia 
jednej, spójnej polityki zagranicznej Rosji w nowym światowym ładzie. Kolejne lata układania 
politycznych struktur w społeczno-gospodarczo-dyplomatycznym chaosie utrudniały Rosji 
szukanie swojego miejsca na arenie międzynarodowej. Szczególnie w kontekście kontrastu 
oczekiwań w stosunku do realnej pozycji, która jeszcze nigdy w historii Rosji nie była tak niska. 
Nie mogła się z tym pogodzić ani nowa władza, ani społeczeństwo rosyjskie. Budowanie na 
nowo fundamentów gospodarki, polityki zagranicznej, tożsamości narodowej uniemożliwiało 
stworzenie jakiejkolwiek spójnej, a przede wszystkim świadomej polityki wizerunkowej Rosji 
na arenie międzynarodowej. Przemyślana strategia wizerunkowa, którą powinien prowadzić 
rząd jest zarezerwowana tylko dla państw o ugruntowanej tożsamości i stabilnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej. W przypadku państw niestabilnych jest to najczęściej kwestia 
przypadkowych działań.  

 

2.1.2 Wizerunek Federacji Rosyjskiej na świecie po 1991 roku 
 

W latach 90. XX wieku, kiedy została zniesiona cenzura, pojawiła się możliwość 
swobodnego kreowania wizerunku – również Federacji Rosyjskiej – która realizowana była 
także na polu odegranej roli Rosji w kontekście Polski. Na wykreowanie wizerunku 
wschodniego sąsiada Rzeczypospolitej istotne znaczenie miały przede wszystkim opinie i 

                                                
161 Tamże, s. 38-39. 



 74 

stanowiska wytworzone przez różne podmioty, instytucje, organizacje, pojedyncze osoby, jak 
i grupy osób. W kreacji tej przydatne okazały się zarówno elementy kultury duchowej, jak i 
literatura. Treści te, które zaliczyć należy do kulturowych, przez które jest przekazywany 
pewien system wartości narodu, pozwalają na postrzeganie otoczenia, rozumienie go bez 
konieczności bezpośredniego doświadczenia. Kulturowe instrumenty są narzędziami, które 
pozwalają budować wizerunek Federacji Rosyjskiej – zarówno w kontekście państwa, jak i 
wspólnoty narodowej. Do takich instrumentów należy m.in. ideologia polityczna, telewizja w 
postaci programów informacyjnych i publicystycznych, film oraz popkultura. Szeroki zakres 
działania wymienionych instrumentów wiąże się w konsekwencji z efektywnym 
oddziaływaniem – zarówno na jednostki, jak i grupy w ramach wpływania na ich postawy i 
opinie.162 

Rosja w wielu epokach uchodziła za głównego gracza, jeśli chodzi o światowy rynek 
surowców. Posiada ona największe zasoby gazu ziemnego na świecie oraz jedne z 
największych pokładów ropy naftowej, co przekłada się na miejsce w czołówce eksportera tych 
surowców za granicę. Większość zasobów ropy naftowej Rosja zawdzięcza ziemi syberyjskiej, 
która w latach 80. jeszcze za czasów istnienia Związku Radzieckiego uczyniła go największym 
wydobywcą tego surowca. Wzrost cen ropy na świecie przełożył się na wzrost jego 
wydobywania, a także eksportu poza granice kraju, który wynosi obecnie ¾ części wydobycia. 
Dzięki temu Rosja w ostatnich latach notuje ciągły wzrost gospodarczy, co potwierdzają 
niezależne agencje ratingowe.163 

Rosyjski rynek surowcowy bezsprzecznie ma wpływ na wizerunek samego państwa i 
sposób postrzegania go przez inne kraje na świecie. Można powiedzieć, że z pewnością pokłady 
surowców energetycznych pozwoliły dźwignąć się gospodarce rosyjskiej po 1991 roku, a co za 
tym idzie uzależnić od siebie wiele państw Europy Zachodniej. Ma to także swoje przełożenie 
na postrzeganie Rosji, która jednak sprawia wrażenie państwa obdarzanego szacunkiem i 
chęcią kooperacji, niewynikających z obopólnie korzystnych transakcji, ale bardziej z obawy 
przed zachwianiem bezpieczeństwa energetycznego państw Zachodu lub drastycznym 
podwyżkom cen, gdy tylko ktokolwiek przeciwstawi się Kremlowi choćby w temacie 
nieszanowania praw człowieka na terenie własnego państwa. Należy zwrócić także uwagę na 
to, że dużą część środków, które Federacja Rosyjska uzyska z handlu surowcami naturalnymi 
bezpośrednio inwestuje w zbrojenie własnego kraju, jak również w produkcję broni będącej 
produktem eksportowym poza granice państwa. 

                                                
162 L. Wiatrowski, Kulturowe instrumenty kreowania wizerunku Rosji w Polsce współczesnej, [w:] E. Kirwiel, E. 
Maj, E. Podgajna (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX i XXI wieku. Opinia publiczna – stosunki polsko-
rosyjskie – pamięć historyczna, Lublin 2012, s. 125-126. 
163 A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy…, dz. cyt., s. 29. 
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Rosja ciągle umacnia na arenie międzynarodowej swój udział w rynku handlu bronią, 
który szacuje się na ponad 6 mld USD. Eksport broni jest kierowany zarówno na rynki 
wschodnie, tj. Azję, Bliski Wschód, ale także zachodnie, gdzie Rosja sprzedaje broń Ameryce 
Północnej oraz Południowej.164 

Relacja w ramach współpracy energetycznej między Rosją a Unią Europejską (UE) jest 
określana przez kraje należące do wspólnoty jako pełna dysonansów. Najistotniejszy problem 
tkwi w wiarygodności Rosji jako poważnego partnera energetycznego UE podczas 
prowadzonych rozmów. Niektóre państwa będące członkami Unii Europejskiej relacje z 
Federacją Rosyjską odnoszą do uprzedzeń wynikających z bagażu historycznego – wśród 
takich państw jest również Polska. Pewną niechęć budzą także zakłócenia w dostawie gazu z 
Rosji, co w 2007 roku zaczęło budzić podejrzenia, iż może się ona posunąć do swego rodzaju 
gazowego szantażu. Jednak, mimo większości państw UE, którym bliższe było to przekonanie 
znalazły się również te (Francja, Austria i Niemcy), które Rosję uznawały za bardziej stabilnego 
dostawcę od innych podmiotów. Zatem, optowały za utrzymaniem współpracy energetycznej 
z Rosją.165 

Punktem zwrotnym w postrzeganiu Federacji Rosyjskiej w świecie po 1991 roku był 
zamach na World Trade Center (WTC) w Nowym Jorku. 11 września 2001 roku władze Rosji 
stanowczo sprzeciwiły się terroryzmowi, co pokazało zmianę w rosyjskiej polityce 
zagranicznej względem Zachodu. Stanowisko to oznaczało prozachodni zwrot i zmianę polityki 
w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Zmianę tę należy rozpatrywać nie tylko o 
naleciałościach koniunkturalnych, ale także jako przedsięwzięcie długofalowe, nakierowane na 
zyski zarówno polityczne, jak i ekonomiczne. Maksymalizacji tych parametrów sprzyjał czas 
ataków terrorystycznych w USA i konieczność moralna deklaracji państw świata wobec 
terroryzmu. Ta długofalowa kremlowska strategia zakładała przede wszystkim zabezpieczenie 
narodowych interesów, ponieważ mogła dołączyć do tzw. grupy państw mających władzę nad 
„globalnym zarządzaniem”, a było to jedynie możliwe przy współpracy z Zachodem oraz w jej 
wsparciu. Potępienie aktów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych uczyniło Rosję 
ważnym i odpowiedzialnym ich partnerem. Federacji Rosyjskiej zależało wówczas na 
pokazaniu innego oblicza, niż to sprzed kilku lat, którego architektem był ówczesny minister 
spraw zagranicznych Rosji Jewgienij Primakow, nawet kosztem niemałych ustępstw.166 

 

                                                
164 Tamże, s. 33, za: Money, 19 lutego 2007 r. 
165 M. Kaczmarski, E. Smolar, Unia Europejska wobec Rosji 2004-2007, „Policy Paper” nr 03, wrzesień 2017, 
Centrum Stosunków Międzynarodowych, s. 8; B. Goworko-Składanek, Obraz Rosji w dokumentach Unii 
Europejskiej, [w:] E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX i XXI wieku. 
Opinia publiczna – stosunki polsko-rosyjskie – pamięć historyczna, Lublin 2012, s. 30. 
166 M. Raś, Ewolucja polityki zagranicznej Rosji…, dz. cyt. s. 76. 
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Alicja Curanović wskazuje jednak, że zbliżenie na linii Rosja-Zachód, które rozpoczęło 
się we wrześniu 2001 roku skończyło się wraz z tzw. „kolorowymi rewolucjami”. Kreml 
natychmiast zinterpretowały protesty, które w sposób bezpośredni doprowadziły do zmiany 
władzy w Gruzji, Ukrainie, czy Kirgistanie, jako zamach stanu, który sponsoruje właśnie 
Zachód. Tym samym celowo godząc w interesy Rosji konsekwentnie realizowane wobec 
państw postsowieckich. Własna strefa wpływów Federacji Rosyjskiej została naruszona, przez 
co nastąpił zwrot w jej polityce zagranicznej określany jako konserwatywny. Miał on za 
zadanie podważyć wyznaczniki ważne dla Zachodu, czyli te zachowane w duchu liberalnej 
demokracji.167 

Jasne i klarowne stanowisko Rosji w kwestii przeciwstawienia się terroryzmowi na 
świecie nie zmieniło jednak zdania państw Zachodu na temat rosyjskiej demokracji, która była 
wielokrotnie poddawana krytyce ze strony członków Unii Europejskiej, ze względu na 
działania władz rosyjskich, które miały osłabiać demokrację w tym kraju. Wizerunek Rosji 
ulegał przez to pogorszeniu, a było to skutkiem m.in. kontrolowania mediów przez rząd oraz 
autocenzury w prasie. Wskazywały na to także ograniczenia związane z wolnością 
organizowania demonstracji, czy też stworzenie niekomfortowych warunków do działalności 
organizacji trzeciego sektora. Dużym nadszarpnięciem wizerunkowym Rosji w oczach państw 
Unii Europejskiej są także represje stosowane wobec opozycji, czy nadzór nad władzą 
sądowniczą, która jest określana jako niezależna.168 

W depeszach WikiLeaks Rosja ukazywana jest jako państwo mające poważne 
zaległości w poszanowaniu standardów demokratycznych zasad. Władza centralna i regionalna 
określana jest jako funkcjonująca poza realnym wpływem obywateli rosyjskich, przez co tracą 
oni realną funkcję demokratycznego suwerena. Szczebel rządzących jest definiowany jako ten, 
który istnieje poprzez powiązania ze sobą konkretnych osób, wzajemne zależności 
wymuszające lojalność wobec przełożonych, by utrzymać się na stanowisku. Wszechobecny 
nepotyzm oraz korupcja dają obraz Federacji Rosyjskiej jako państwa, w którym rozwija się 
silna współpraca między polityką i służbami specjalnymi a grupami mafijnymi.169 

Relacje Rosji z państwami i instytucjami europejskimi są również przedmiotem wielu 
analiz. Jednym z działań Parlamentu Europejskiego są rezolucje dyscyplinujące władze 
Federacji Rosyjskiej w różnych kwestiach. W jednym z takich dokumentów wyrażono poważne 

                                                
167 A. Curanović, W pogoni za równością. Status w polityce zagranicznej Rosji, „Prace Instytutu Europy 
Środkowej” 2020 nr 2, s. 33. 
168 B. Goworko-Składanek, Obraz Rosji w dokumentach Unii Europejskiej…, dz. cyt. s. 33. Zob. 
P6_TA(2005)0207 Stosunki UE/Rosja Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków pomiędzy 
Unią Europejską a Rosją (2004/2170(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2005-0207+0+DOC+PDF+V0//PL, dostęp: 16.07.2021 r. 
169 A. Curanović, Sz. Kardaś, Rosja w WikiLeaks, Warszawa 2011, s. 134 
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zaniepokojenie sytuacją w Rosji związaną z nasilającym się zastraszaniem oraz 
prześladowaniem, a nawet podejrzeniami o zabójstwo m.in. dziennikarzy nieprzychylnych 
Kremlowi, a także innych osób wyrażających sprzeciw wobec rosyjskiej władzy. W 
dokumentach wskazano również wprost, że brak zmiany polityki władz rządzących w Federacji 
Rosyjskiej w tym temacie będzie skutkował negatywną ogólną opinią UE o Rosji.170 

Rzeczywistość pokazuje jednak, że rezolucje Parlamentu Europejskiego wydawane 
przeciw łamaniu praw człowieka i obywatela w Rosji nie przekładają się na faktyczną poprawę 
sytuacji w tej kwestii. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być brak realnego 
wyciągnięcia konsekwencji wobec państwa rosyjskiego, które przecież nie jest członkiem Unii 
Europejskiej. Dlatego, najdotkliwszą karą może być wspomniana „negatywna ogólna opinia”, 
ponieważ bilateralne powiązania i uzależnienie poszczególnych członków UE od Rosji nie 
pozwalają, by Wspólnota solidarnie zerwała z nią relacje gospodarcze. 

Na uwagę zasługuje także polityka wizerunkowa Rosji z państwami wchodzącymi 
niegdyś w skład Związku Radzieckiego, czyli państwami tzw. bliskiej zagranicy. 

Polityka Moskwy wobec państw postkomunistycznych jest skoncentrowana na 
skłonności do dążenia do tzw. „dobrego sąsiedztwa”, które w rozumieniu Kremla wyraża się w 
podporządkowaniu sobie sąsiadów, z którymi dzieli swoje granice.171 

Rosyjska dyplomacja ma na celu zachowanie wpływów w regionie, ale jednocześnie 
chce ograniczyć maksymalnie aktywność na tych terenach państw Zachodu na czele ze Stanami 
Zjednoczonymi. Tak prowadzona dyplomacja ma na celu ograniczyć do minimum możliwość 
wybuchu kolejnych tzw. „kolorowych rewolucji”, które miały uniezależnić państwa sąsiednie 
od rosyjskich wpływów. Przykładem takich działań była pomarańczowa rewolucja na Ukrainie. 
Rosyjski aparat rządowy w ramach strategii przeciwko „kolorowym rewolucjom” stosuje tzw. 
czarną propagandę wobec organizacji III sektora, które działają na rzecz demokratyzacji i 
poprawy suwerenności państw, w których działają. Według Kremla nie są one wytworem 
obywateli tych państw, ale narzędziem ekspansji Stanów Zjednoczonych, które ma na celu 
pomóc w obaleniu w państwach postkomunistycznych pozostałych tam jeszcze reżimów.172 

W związku z gwałtowną zmianą władzy na Ukrainie, która przejawiała prozachodnią 
politykę, Rosja obawiając się o swoje wpływy u zachodniego sąsiada, odpowiedziała aneksją 

                                                
170 Tamże. Zob. P6_TA(2008)0642 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
ataków na obrońców praw człowieka w Rosji oraz procesu o morderstwo Anny Politkowskiej (2010/C45E/17), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008IP0642&from=FR, dostęp: 16.07.2021 
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171 Depesza (brak numeru, 01 OF 04 PARIS 001254) z 16 września 2009 r., A/S Gordon’s Meeting with Policy-
Makers in Paris, Ambasada w Paryżu, za: A. Curanović, Sz. Kardaś, Rosja w WikiLeaks…, dz. cyt., s. 123. 
172 Depesza nr 05DUSHANBE1812 z 14 listopada 2005 r., Despite Russian pressure, the United States can 
promote its policy goals in Tajikistan, Ambasada w Duszanbe, za: A. Curanović, Sz. Kardaś, Rosja w 
WikiLeaks…, dz. cyt., s. 123. 
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Krymu. Konflikt ten, który nie miał już rangi tylko rosyjsko-ukraińskiego, ale rosyjsko-
zachodniego, doprowadził do ograniczenia wspólnych rosyjskich i ukraińskich wzajemnych 
projektów realizowanych w ramach kooperacji między tymi państwami, a także Rosji z 
państwami Zachodu.173 

Przywołane przykłady wskazują na niejednoznaczność wizerunku Rosji w świecie. Z 
jednej strony zyskała wiele w oczach Zachodu za sprawą okazania solidarności przeciw 
terroryzmowi po zamachu na WTC, a z drugiej kierowane są wobec niej rezolucje chcące 
nieporadnie potępić łamane tam prawa człowieka, z trzeciej strony istnieje ścisła współpraca 
ekonomiczna między niektórymi państwami Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
dystrybucji paliw (Nord Stream 2). Jedno jednak pozostaje niezmienne – to Rosja jako potentat 
surowców naturalnych dyktuje warunki i uzależnia od siebie państwa Zachodu i dzięki temu 
może liczyć w polityce międzynarodowej na brak konsekwencji swoich wewnętrznych 
poczynań wobec obywateli, a także wobec działań kierowanych w stronę Ukrainy. 

 

2.1.3 Wizerunek Federacji Rosyjskiej w polskiej prasie po 1991 roku 
 

Analizując wizerunek Rosji na arenie międzynarodowej warto zwrócić również uwagę 
na sprawę polską. Wśród dokumentów po 1991 roku regulujących relacje i wzajemną 
współpracę między Polską a Rosją jest traktat o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, 
podpisany 22 maja 1992 roku. Powstał również dokument podpisany 2 listopada 2004 roku 
regulujący współpracę gospodarczą między oboma państwami. Na mocy tej umowy powołano 
Polsko-Rosyjską Międzynarodową Komisję ds. Współpracy Gospodarczej. Wśród 
dokumentów mających zacieśniać stosunki polsko-rosyjskie były również Komitet Strategii 
Współpracy Polsko-Rosyjskiej powołany w 2002 roku, a także Specjalna Grupa Ministerstw 
Spraw Zagranicznych Polski oraz Rosji do spraw trudnych. Jednak powołanie komitetu oraz 
grupy skutkowało szybkim zawieszeniem ich działalności. Jednym z powodów było 
ochłodzenie stosunków polsko-rosyjskich w 2004 roku po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, a później polskie zaangażowanie w tzw. „pomarańczową rewolucję” na Ukrainie. 
Władze Rosji uznały wówczas ten gest za podważenie jej autorytetu i zdecydowały się ukarać 
Polskę m.in. embargiem na towary, czy blokadą możliwości w swobodnej żegludze.174 

Dopiero po około 15 latach odzyskania niepodległości przez Polskę w 1989 roku Rosja 
zwróciła na nią swoją uwagę. Przyczyną zaistnienia takiego stanu rzeczy było zaangażowanie 
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 79 

się państwa polskiego w kryzys ukraiński w 2004 roku. Temat Polski nie występował w 
żadnych publikacjach na temat Europy Środkowej, a Rosja oskarżała ją o integrację w politykę 
strefy wpływów należącej właśnie do Federacji Rosyjskiej. Podejście takie do Polski wzmaga 
tym bardziej przekonanie o silnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, do których Rosja 
czuje wyraźną niechęć oraz lobbowanie przez Polskę włączenia Ukrainy do Unii 
Europejskiej.175 

Polityczne zmagania Polski i Rosji emanują nie tylko na poziomie rządowym i mają 
swoje przełożenie na grunt ekonomiczno-gospodarczy wyrażony choćby w nałożeniu przez 
Moskwę embarga na polskie produkty eksportowane na Wschód, np. jabłka. Jednak 
postrzeganie Polaków w Rosji przez obywateli rosyjskich jest od lat przyjazne. 

Obserwując polski pierwiastek w Rosji należy stwierdzić, że polska kultura cieszy się 
zainteresowaniem w Rosji, o czym świadczy popularność zarówno pisarzy, poetów, jak i 
artystów muzycznych. Polska jest również atrakcyjnym celem turystycznym dla Rosjan – 
wybierają oni najczęściej mazurskie jeziora oraz Tatry. Oznacza to odmienność stosunków 
politycznych między państwami oraz tych na płaszczyźnie ludzkiej.176 

Temat Rosji od lat jest jednym z głównych zagadnień poruszanych w polskiej prasie. 
Wynika to głównie z geopolityki, która wpływa na relacje między państwami. Należy jednak 
przypomnieć, że nie zawsze mogła ona być wyrażana w sposób niezależny i niepodległy, jak 
choćby za czasów zaborów, czy okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL). Jednak w 
Polsce po 1989 roku coraz śmielej starano się relacjonować rzeczywistość związaną ze 
wschodnim sąsiadem. 

Rosja na łamach periodyku pt. „Opoka” wydawanego przez Jędrzeja Giertycha w 
Londynie, który w 1992 roku został reaktywowany pod nazwą „Opoka w kraju”, była 
ukazywana jako państwo, które może zagrozić suwerenności Polski, ale nie jej państwowemu 
wymiarowi. Pismo wywodzące się z korzeni endeckich miało na względzie jej silne wartości, 
a wśród nich mieściła się m.in. konieczność współpracy między Słowianami. Dlatego obraz 
Rosji, a także Rosjan w oczach narodowców budowany w 3 różnych kategoriach: pamięci 
historycznej i okresie zaborów, uzależnienie od Rosji po zakończeniu II wojny światowej, a 
także wspólne słowiańskie pochodzenie.177 

Z kolei, obraz Rosji opisywany przez dziennikarzy na łamach pisma „Dziennik Polska 
Europa Świat” jawił ten kraj jako ten, który mimo swoich wad posiada bezdyskusyjny status 
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E. Podgajna (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl 
polityczna – Media – Opinia publiczna, Lublin 2011, s. 232. 



 80 

mocarstwa mającego aspiracje o zasięgu regionalnym, a nawet światowym. Wskazane zostały 
dążenia Federacji Rosyjskiej do zmiany konieczności walki o pozycję na arenie światowej ze 
względu na eksport surowców energetycznych, ale też chęć stania się wielkim graczem w 
świecie pod względem politycznym.178 

Dziennikarze „Nowej Myśli Polskiej” ukazywali Rosję jako państwo narodowe o 
głębokich więziach z narodową tradycją przejawiającą się w przywiązaniu do polityki 
realizującej interes narodowy. W takim rozumieniu Rosja miała stać w opozycji i być 
alternatywą dla zachodniej Europy wyrażającej się we wspólnocie Unii Europejskiej.179 

W tygodniku pisano o Rosji, jako o silnym politycznie i gospodarczo państwie 
narodowym, które w stabilny, a przede wszystkim skuteczny sposób realizuje swoją politykę 
zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Podkreślano wszechstronny 
charakter działań prowadzonych w Europie oraz w Azji, który ma na celu doprowadzenie do 
stabilizacji politycznej i gospodarczej Federacji Rosyjskiej. Ciekawym aspektem, na który 
zwracano uwagę, była umiejętność skupienia wokół siebie państw o wspólnym rodowodzie pod 
względem historycznym w postaci państw słowiańskich oraz pod wspólnym sztandarem 
religijnym, wskazując na istotną rolę więzi prawosławnych. Sprawy wewnętrzne Rosji redakcja 
traktowała wybiórczo, wskazując przede wszystkim na silnego przywódcę, który skutecznie i 
konsekwentnie realizuje swoje zadanie, mając przede wszystkim na względzie interes 
narodowy. Prowadzenie przez Rosję polityki imperialnej lub ingerowanie w wewnętrzne 
sprawy państw postsowieckich sprowadzano do wypadków incydentalnych i mało 
znaczących.180 

Z kolei, autorzy tekstów z tygodnika „Najwyższy czas!” określają Rosję, jako potęgę 
militarną mającą znaczenie na skalę światową. Wskazują, że militarny potencjał został 
odziedziczony po Związku Radzieckim, ale obecnie jest rozbudowywany i aspiruje do 
najlepszych struktur międzynarodowych.181 

Redaktorzy tygodnika „Najwyższy czas!” podkreślali, że Federacja Rosyjska stanowi 
realne zagrożenie dla Polski, jednak jako receptę na taką możliwość podawali wypracowanie 
pewnej współpracy z Rosją opartej na konkretnej strategii. Miałaby ona zawierać pomysł na 
realizację planu współpracy gospodarczej, która dziennikarzom wydawała się najsilniejsza. 
Powodem może być zaniechanie wejścia w konflikt, mając przeświadczenie, że straci na nim 
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180 Tamże, s. 228. 
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nie tylko potencjalny wróg w postaci Polski, ale również państwo, które zainicjowało go, czyli 
Rosja. Wskazywano także na możliwość rozszerzenia Grupy Wyszehradzkiej skupiającej 
Polskę, Czechy, Słowację i Węgry jeszcze o Ukrainę. Miałoby to za zadanie stworzenie 
związku państw mogących wpływać realnie na politykę prowadzoną przez Rosję.182 

Współczesne wyniki analizy polskiej prasy wskazują, że Federacja Rosyjska 
postrzegana jest w naszym kraju jako państwo autorytarne, mające w swojej tradycji mocno 
wpisane imperialistyczne tendencje. Postrzegana jest także jako kontynuatorka zarówno Rosji 
carskiej, jak i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Świadczyć może o tym 
stosowanie agresywnej polityki. Wskazywany jest również podstępny charakter działań 
kremlowskich polityków w strukturach Unii Europejskiej, którzy działają jako rosyjscy agenci, 
posługując się szantażem i doprowadzając do lekceważenia państw, które później przystąpiły 
do UE. Zatem Rosja w polskiej prasie ma w przeważającej części negatywny wizerunek, który 
opiera się na przekonaniu, że jest to państwo stanowiące realne zagrożenie dla Polski.183 

Przywołane przykłady pokazują, że postrzeganie Rosji w polskiej prasie różni się od 
siebie przede wszystkim za sprawą nachyleń programowych. Dziennikarze pracujący w prasie 
o naleciałościach narodowościowych, czy o korzeniach nacjonalistycznych, będą szukali w 
Rosji partnera, współpracownika, w ramach słowiańskiego pochodzenia. Dla prasy liberalnej 
nie będzie miała znaczenia podstawa genealogiczna, ale realna rzeczywistość dyktowana przez 
bieżące wydarzenia. 
 

2.1.4 Rola wizerunku Władimira Putina w kontekście postrzegania Rosji po 1999 
roku 

 
Za główną przyczynę sukcesu Władimira Putina w wyborach prezydenckich w 2000 

roku uważana jest wojna prowadzona na Kaukazie. Dziennikarze „Tygodnika Powszechnego” 
negatywnie wypowiadali się na temat działań Rosji podczas drugiej wojny czeczeńskiej, która 
wybuchła w 1999 roku, czyli w czasie, gdy Putin sprawował funkcję premiera Federacji 
Rosyjskiej.184 

Autorzy tekstów „Tygodnika Powszechnego” wskazywali, przytaczając przy tym 
dowody, że zamachy terrorystyczne, które miały być bezpośrednią przyczyną agresji Rosji na 
                                                
182 S. Michalkiewicz, Głowica młota, „Najwyższy Czas!”, 22 II 1992, nr 8, s. 1; J. Krawczyk, Obraz Rosji i 
Rosjan na łamach tygodnika „Najwyższy Czas!”, [w:] E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna (red.), Obrazy Rosji i 
Rosjan w Polsce…, dz. cyt., s. 243; J. Korwin-Mikke, Rusofoby w odwrocie, Warszawa 2009, s. 86. 
183 M. Bugajski, Rosja i Rosjanie w polskiej prasie, http://staff.uz.zgora.pl/mbugajsk/wp-
content/plugins/downloads-manager/upload/Rosja%20i%20Rosjanie%20w%20polskiej%20prasie.pdf, s. 10, 
dostęp: 10.07.2021 r. 
184 K. Mazurek, Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina w ujęciu publicystów „Tygodnika 
Powszechnego” w latach 2000-2004, [w:] E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w 
Polsce…, dz. cyt., s. 264. 
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Czeczenię były sfingowane przez organy państwowe, by stworzyć pretekst zbrojnego wejścia 
wojsk rosyjskich na ziemie czeczeńskie. Zgodę Zachodu na rosyjskie działania w Czeczenii 
Putin uzyskał po wspomnianym już 11 września 2001 roku, kiedy doszło do zamachu na World 
Trade Center w Nowym Jorku. Wówczas, Władimir Putin po akcie współczucia Amerykanom 
i deklaracji walki z terroryzmem uzyskał aprobatę Białego Domu do działań wojennych na 
Kaukazie w imię walki z muzułmańskim terroryzmem. Publicyści z „Tygodnika 
Powszechnego” zdiagnozowali zbytnie uproszczenie przez władze rosyjskie między 
podobieństwem terroryzmu w wykonaniu Osamy Bin Ladena i tego, którego autorami byli 
Czeczeni. W obu przypadkach inne były powody rozpatrując sprawę islamskich 
fundamentalistów oraz walczącą o niepodległość ludność czeczeńską.185 

W „Tygodniku” podkreślano również dezinformacyjną tendencję kremlowskich władz. 
Tematem, który na nią wskazywał, było m.in. zatonięcie rosyjskiego okrętu podwodnego 
„Kursk”. Publicyści tego pisma podkreślali wówczas, iż zatonięcie to było wynikiem 
opieszałości władz, a nie, jak twierdził Kreml, działaniem zewnętrznego wroga. Dla 
dziennikarzy „Tygodnika Powszechnego” miało to znamiona tuszowania słabych stron 
rządzenia Władimira Putina.186 

Przykładem na to, że priorytetem władzy w Rosji było ratowanie państwa nawet 
kosztem jego własnych obywateli była odpowiedź na czeczeński atak terrorystyczny na 
moskiewski teatr na Dubrowce. Wówczas, władze chcąc przeprowadzić interwencję, wydały 
zgodę na wpuszczenie do teatru gazu usypiającego, który co prawda pomógł w unicestwieniu 
terrorystów, ale doprowadził również do śmieci wielu osób będących widzami spektaklu. 
Dziennikarze określali to posunięcie jako nieprzemyślane działanie władz, które sam Putin 
uznał jako sukces i wysoki poziom efektywności państwa.187 

Publicyści tygodnika „Myśl Polska” przedstawiając stosunki wewnętrzne w Rosji 
prezentowali Władimira Putina jako utalentowanego i cenionego polityka, będącego sprawnym 
strategiem oraz uczestnikiem życia politycznego, potrafiącego zrealizować plany odbudowy 
wielkiej Rosji. Określano go również, jako ofiarę różnego rodzaju intryg, które aranżowali 
rosyjscy potentaci przemysłowo-finansowi. Kreowanie pozytywnego wizerunku Putina w tym 
tygodniku wiązało się z używaniem specyficznego języka oraz narracji w postaci takich 
zwrotów w odniesieniu do rosyjskiego polityka, jak: „mistrzowski ruch”, czy „pokerowa 
zagrywka”. Putin był przedstawiany przez publicystów tygodnika, jako przywódca prowadzący 

                                                
185 Tamże, s. 264-265. 
186 Tamże, s. 266-267. 
187 Tamże, s. 268-269. 
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politykę stabilizującą, która ma na celu spokojne wyjście z poprzedniego socjalistycznego 
systemu.188 

Wrogów politycznych dziennikarze przedstawiali jako intrygantów, którzy szczują i 
sieją zamęt wewnętrzny pod pozorem obrony praw człowieka. Do dyskredytowania 
przeciwników politycznych Kremla używano m.in. argumentu, że niektóre z tych osób 
powiększając swój kapitał brały udział w rozkradaniu narodowego majątku Rosji.189 

Zespół redakcyjny tygodnika zdecydowanie podkreślał, że kraje ościenne, tj. Białoruś, 
Gruzja, czy Ukraina nie powinny podsycać antyrosyjskiego separatyzmu, który ma na celu 
destabilizację Rosji. Działania mające znamiona niepodległościowe oceniano jako „nieudolne 
osaczanie Rosji”, „kolejne awantury”, czy „napinanie muskułów”. Kwestia ta była również 
rozpatrywana pod kątem polskiej polityki prowadzonej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Jego zaangażowanie w konflikt gruzińsko-rosyjski było przedstawiane jako nieumiejętność 
prowadzenia polityki z Zachodem i współpraca ze wschodnimi przewódcami, jak Juszczenko 
na Ukrainie czy Saakaszwili w Gruzji.190 

Władimir Putin utożsamiany był przez autorów tekstów w tygodniku „Wprost” z 
Leonidem Breżniewem, którego Rosjanie uważali za dobrego przywódcę Związku 
Radzieckiego, a jego rządy uznawane były za najlepszy czas dla tego państwa. Niekiedy 
dziennikarze „Wprost” wyrażali się o nim jako o następcy cara Piotra I, dla którego priorytetem 
była modernizacja Rosji. Obywatele są przekonani, że dzięki prezydentowi żyje im się lepiej, 
niż jeszcze 10 lub 20 lat temu. Putin był także charakteryzowany jako wytrawny polityk o dużej 
skuteczności, o czym świadczyć może brak opozycji w rosyjskiej Dumie. Sprawia to, że nie 
ma reprezentantów, którzy mogliby się sprzeciwić polityce Kremla. Prezydent Rosji opisywany 
był wielokrotnie jako szef korporacji, dla którego najważniejszy jest zysk, a nie dobro państwa 
i jego obywateli, czy polityk żądny władzy – oddający co prawda ważne stanowiska, ale 
nieoddający władzy, absolutny władca i lider narodowy niemający konkurencji.191 

Zaś dla kontrastu, Dmitrij Miedwiediew w tygodniku „Wprost” był określany jako 
figurant Władimira Putina, który nie ma żadnego znaczenia politycznego i żadnej realnej 
władzy. Obejmował jedynie stanowisko prezydenta, jednak bez faktycznego wpływu na 
państwo, ponieważ takie należało do Putina, który pozwolił mu objąć funkcję głowy państwa. 

                                                
188 E. Maj, Rosja w publicystyce tygodnika „Myśl Polska”…, dz. cyt. s. 223; Pokerowa zagrywka Putina, „Myśl 
Polska” 24 VI 2007, nr 25, s. 9; J. Engelgard, Mistrzowski ruch Putina, „Myśl Polska” 3 II 2008, nr 5, s. 6; Czy 
Putin porzucił myśl Piotra I., „Myśl Polska” 4 II 2007, nr 5, s. 5; Id. Nie rozumieliśmy Sołżenicyna, „Myśl 
Polska” 17-24 VIII 2008, nr 33-34, s. 1; A.J. Horodecki, Mała niemiecka, „Myśl Polska” 15 I 2006, nr 3, s. 20. 
189 Bieriezowski szczuje, „Myśl Polska” 5 X 2003, nr 40, s. 6. 
190 J. Engelgard, Polityka polska czy kaukaska rozróba?, „Myśl Polska” 7 XII 2008, nr 49, s. 1. 
191 U. Patocka-Sigłowy, Wizerunek Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa na łamach wybranych numerów 
tygodnika „Wprost”, [w:] E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce…, dz. cyt., s. 
278-283. 
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Ponadto, dziennikarze „Wprost” nazywali go „mężem swojej żony”, co miało podkreślić, że 
polityk ten nie ma swoich własnych ambicji, a żona mająca jej o wiele więcej namawia go do 
przeciwstawienia się hegemonii Putina. Publicyści na łamach tygodnika opisywali oraz 
analizowali incydentalną krytykę Miedwiediewa wobec Putina – chociażby w aspekcie reformy 
sił zbrojnych Rosji. Było to zastanawianiem się nad tym, czy osoba wskazana na urząd 
prezydenta przez Władimira Putina, byłaby zdolna do próby odsunięcia go od władzy.192 

Władimir Putin uważany jest za polityka, który nie uprawia „turystyki politycznej”, ale 
podczas wizyt zagranicznych mocno skupia się na skutecznej dyplomacji, mającej na celu m.in. 
wynegocjowanie korzystnych rozwiązań handlowych dla Rosji. Stąd, Putin jawi się jako 
pragmatyczny polityk, któremu nie zależy na międzynarodowej przyjaźni między sobą, a 
przywódcami, ale przede wszystkim na dobijaniu korzystnych dla Federacji Rosyjskiej 
politycznych targów poprzedzonych chłodnymi analizami wskazującymi na plusy i minusy 
zawarcia potencjalnych umów.193 

Analizując putinowski wizerunek można się spotkać w literaturze z tzw. personifikacją 
polityki. Następuje ona wtedy, gdy w uproszczony sposób postrzega się wielkie struktury 
polityki państwa przez pryzmat jednej osoby lub grupy osób. Często takie osoby piastują 
najwyższe szczeble władzy państwowej. Wówczas, siły polityczne są postrzegane przez 
pryzmat osobistych cech przywódcy – od jego zainteresowań aż po bibliografię i doświadczenia 
życiowe. Inną cechą charakterystyczną dla tego sposobu postrzegania polityki jest patrzenie na 
stosunki między siłami politycznymi widziane w kategoriach stosunków międzyludzkich – 
zarówno tych związanych z przyjaźnią, jak i porachunkami. Innym sposobem patrzenia na 
państwo jest autorytet oraz realny wpływ danego przywódcy na politykę – zarówno krajową, 
jak i zagraniczną. Jeśli przywódca jest skuteczny, to całe państwo oraz jego system polityczny 
są skuteczne. Oznacza to, że polityków nie postrzega się jako przedstawicieli zbiorowości, ale 
jako narodowych bohaterów, dla których społeczeństwo danego kraju zdaje się być jedynie 
tłem. To prowadzi do wniosku, że interesy grupowe narodu są mylnie utożsamiane z interesami 
jednostek. Rozwiązań konfliktów społecznych również upatruje się w kategoriach 
personalnych – na przykład usunięcie ze stanowiska jednej osoby utożsamia się z rozwiązaniem 
problemu systemowego.194 

W przypadku Rosji od lat ogromną rolę odgrywa wspomniana personifikacja polityki, 
gdzie cechom konkretnych polityków przypisywane jest nadzwyczajne znaczenie na rzecz 

                                                
192 Tamże, s. 284-285. 
193 Depesza nr 09MOSCOW2734 z 5 listopada 2009 r., Russia: moving beyond bilateral issues, Miliband 
reopened dialogue, Ambasada w Moskwie, za: A. Curanović, Sz. Kardaś, Rosja w WikiLeaks…, dz. cyt., s. 130.  
194 S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006, s. 32-33; M. Karwat, 
Stereotypowa personifikacja polityki, „Studia Polityczne” 1996 nr 5, s. 85-97. s. 89-90. 
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kreowania politycznej rzeczywistości. Oznacza to, że wizerunek urzędującego przywódcy 
państwa nakłada się na wizerunek całego kraju. Tak było w przypadku czasu rządów Michaiła 
Gorbaczowa, czy Borysa Jelcyna. Jeszcze silniejsze oddziaływanie tego procederu widać w 
przypadku Władimira Putina, przez pryzmat którego zachodnie media patrzą na Rosję w sposób 
negatywny. Związana jest z tym między innymi jego przeszłość w KGB, łamanie praw 
człowieka poprzez wprowadzany terror, czy karanie niezależnych dziennikarzy.195 

W tej definicji personifikacji politycznej widać zbieżność chęci postrzegania Rosji 
przez jej obywateli jako państwa, które chce być postrzegane całościowo, podobnie jak jego 
przywódca, jako silne, dumne, bogate, nieugięte, o wrodzonych genetycznie cechach 
imperialistycznych. Jest to więc Rosja jako matka, nie tylko dla swoich obywateli, ale również 
dla państw byłego Związku Radzieckiego, która stoi na straży pokoju na świecie i 
chrześcijańskich wartości. 

Osoba Władimira Putina znajduje się w kręgu szczególnego zainteresowania nie tylko 
przez cenzurowane media krajowe, ale również zagraniczne. Dlatego interpretowana jest ona 
przez komentatorów nie tylko przez pryzmat tego, co mówi, ale również tego, co robi i jak się 
zachowuje. Za przykład można podać specyficzny styl chodzenia prezydenta Putina, który po 
raz pierwszy zaprezentował się w pełnej okazałości 7 maja 2000 roku przechodząc po 
czerwonym dywanie w Wielkim Pałacu Kremlowskim, w dniu objęcia po raz pierwszy urzędu 
prezydenta Federacji Rosyjskiej. Jego charakterystyczny sposób chodzenia opiera się na 
zamaszystym wymachiwaniu lewą ręką, podczas gdy prawa pozostaje w bezruchu lekko ugięta 
w łokciu. Jedni komentatorzy doszukiwali się wrodzonego urazu, który się dokonał jeszcze w 
łonie matki, inni wskazywali na wyszkolenie jeszcze za czasów pracy w KGB, gdzie prawa 
ręka powinna znajdować się zawsze blisko piersi, by móc jak najszybciej w razie potrzeby 
wyciągnąć broń z kabury. Wyjaśnienia te były popierane argumentem zauważenia podobnego 
sposobu chodzenia u innych funkcjonariuszy KGB.196 

Istotnym narzędziem w kontekście kreowania wizerunku Władimira Władimirowicza 
jest telewizja krajowa. Za jej pośrednictwem prezentowana jest codziennie sylwetka prezydenta 
zarówno obywatelom rosyjskim, jak również obcokrajowcom, którzy mając ograniczony 
dostęp do głowy państwa muszą często posiłkować się materiałami wytworu rodzimych 
mediów. 

                                                
195 S. Bieleń, Identyfikacja wizerunkowa Rosji w stosunkach międzynarodowych, [w:] S. Bieleń (red.), Wizerunki 
międzynarodowe Rosji, Warszawa 2011, s. 20-21; A. Stępień-Kuczyńska, S. Bieleń (red.), Rosja w okresie 
prezydentury Władimira Putina, Łódź,-Warszawa-Toruń 2008.  
196 M. Gessen, Putin. Człowiek bez twarzy, Warszawa 2012, s. 159. Zob. Dlaczego prezydent Rosji porusza się 
jak gangster? Sprawdzili to naukowcy, https://www.newsweek.pl/swiat/wladimir-putin-dlaczego-prezydent-
rosji-porusza-sie-jak-gangster/t28h4vg, dostęp: 19.07.2021 r. 
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W Rosji odbiorcy krajowej telewizji informowani są w pierwszej kolejności o wizytach 
prezydenta Władimira Putina. Dopiero w kolejnych punktach agendy przekazywane są 
informacje o działaniach podejmowanych przez rosyjski rząd. A jeśli już pokazywane są takie 
działania, to ich wydźwięk jest zawsze z korzyścią dla Kremla, czego przykładem może być 
przekonywanie rosyjskich widzów o tym, że w Donbasie miały miejsce okrutne poczynania 
ukraińskich żołnierzy, którzy chcieli podbić siłą mieszkającą tam rosyjskojęzyczną ludność.197 

Podczas pierwszej kadencji Władimira Putina nie zapraszano zagranicznych mediów na 
konferencje prasowe ani na wydarzenia z udziałem prezydenta Rosji. Pierwszy raz zaproszono 
do towarzystwa korespondentów z zagranicy podczas wizyty Putina w Krasnojarsku. Jednak, 
co się okazało, w efekcie nie pozwolono przedstawicielom mediów przebywać z nim nawet w 
jednym pomieszczeniu. Mogli zaś oglądać przebieg wizyty za pośrednictwem lokalnych 
mediów i na podstawie tego przekazu relacjonować aktywność prezydenta dla obywateli 
swoich krajów. Podczas tej kampanijnej wizyty Putin spotkał się jedynie ze starannie 
dobranymi studentami, nauczycielami czy gubernatorami. W trakcie publicznych aktywności 
towarzyszyli mu tylko wyselekcjonowani rosyjscy dziennikarze, którzy mogli zadawać jedynie 
zatwierdzone wcześniej przez Kreml pytania – taki instruktaż miał za zadanie wskazać, co 
prezent Putin chciałbym uwypuklić w swoim przekazie medialnym.198 

W kreowaniu wizerunku Władimira Putina za granicą pomaga wielojęzyczna telewizja 
Russia Today (obecnie RT), która pokazuje prezydenta Rosji jako modernizatora kraju. Taką 
samą narrację prezentuje rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti, która wydaje 
miesięcznik z pogłębionymi analizami, gdzie można znaleźć także wkładkę o Rosji.199 

Przywołane przykłady wizerunkowe postrzegania Władimira Putina za granicą 
pokazują, że istotny wpływ na obraz prezydenta mają media krajowe, które działają pod ścisłym 
nadzorem. Ograniczony jest również do niego dostęp mediom zagranicznym, a jeśli już mają 
one możliwość relacjonować wydarzenia Rosji, biorą udział tylko w precyzyjnie 
wyreżyserowanych aranżacjach, a podczas konferencji prasowych zwykle bez możliwości 
zadawania swobodnych pytań. Brak swobodnego dostępu do polityka wymusza posiłkowanie 
się materiałami krajowymi i ewentualne komentowanie stopnia manipulacji materiałów 
prasowych. 
  

                                                
197 Y. Lesyk, Niezależność mediów w Federacji Rosyjskiej, „Visnyk of the Lviv University. Series International 
Relations” 2016 nr 38, s. 201. 
198 P. Baker, S. Glasser, Cień Kremla, Nowy Jork 2005, s. 360. 
199 U. Patocka-Sigłowy, Wizerunek Władimira Putina…, dz. cyt., s. 280. 
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2.2 Polityka tożsamościowa Federacji Rosyjskiej po 1991 roku 
 

Tożsamość oznacza w najkrótszej postaci definiowanie i interpretowanie samego siebie. 
Należy również stwierdzić, że istotnym aspektem tożsamości – także tej międzynarodowej – 
jest poczucie pewnej niepowtarzalności, a z drugiej strony również kontynuacji – w aspekcie 
narodowym jest to spuścizna przodków. Przedmiot, którego dotyczy tożsamość z jednej strony 
jest przekonany o niezmienności swojej tożsamości, jednak takie przekonanie jest podstawą, 
by budować oraz rozszerzać nowe wymiary tej tożsamości na takich płaszczyznach, jak 
terytorium, narodowość, religia, czy właśnie miejsce w sferze międzynarodowej.200 

Tożsamość międzynarodowa danego państwa stanowi przejaw jego świadomości 
poprzez przekonania, oceny, emocje, które są związane z jego położeniem w złożonym świecie 
międzynarodowym. Każde państwo na świecie posiada swój wizerunek „innego” lub „obcego”, 
a wizerunek ten więcej mówi o tworzącym go, niż właśnie o „innym”, czy „obcym”. Państwo 
może odczuwać zasób różnych tożsamości na etapach trwania historii, może nawet mieć 
poczucie oraz deklarować różne tożsamości w różnym czasie, czasem ze sobą sprzeczne, które 
będą prowadziły do wewnętrznej dysharmonii oraz do dysonansów psychologicznych.201 

Przykładem takich odczuć tożsamościowych jest właśnie Federacja Rosyjska, która ma 
kłopot z oderwaniem się od naleciałości tożsamości Związku Radzieckiego oraz jednakowo 
chciałaby nawiązywać do czasów carskiej świetności, kiedy odgrywała znaczącą rolę na arenie 
międzynarodowej. 

Stanisław Bieleń wskazuje, że nową tożsamość Rosji, która powstała po upadku 
komunizmu warto postrzegać w kontekście jej interesu narodowego. Autor mówiąc o interesie 
narodowym państwa ma na myśli polityczną retorykę, która sprzyja budowie dynamiki 
tożsamościowej skupionej wokół konkretnych celów oraz wartości uznawanych w kręgu 
zbiorowości narodowo-państwowej i uznaje te wartości za nadrzędne. Tak pojmowany interes 
narodowy staje się wartością autoteliczną i sprzyja konsolidacji elit, buduje consensus 
społeczny, a także motywuje gotowość do wyrzeczeń. Interes narodowy ma charakter kategorii 
zbiorczej, która obejmuje różne interesy w rozmaitych sferach takich jak polityczna, 
gospodarcza, kulturalna, technologiczna, wojskowa, czy społeczna. By przeanalizować nową 
tożsamość Rosji przez pryzmat interesu narodowego należy wziąć pod uwagę wszystkie te 
wartości, które są najważniejsze z punktu widzenia trwania i rozwoju państwa.202 

                                                
200 S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, dz. cyt., s. 22-24. 
201 Tamże, s 27.  
202 S. Bieleń, Geopolityczne uwarunkowania nowej tożsamości Rosji, [w:] S. Bieleń, W.M. Góralski (red.), Nowa 
tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1999, s.73. 
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Po upadku Związku Radzieckiego Federacja Rosyjska stanęła przed koniecznością 
znalezienia własnej tożsamości na tle cywilizacyjno-kulturowym. Próbę odnalezienia tej 
tożsamości stanowiło odpowiedzenie sobie na podstawowe pytanie: czy cywilizacja rosyjska 
jest oryginalną i niepowtarzalną cywilizacją zbudowaną na zrębach europejskich i azjatyckich, 
czy stanowi po prostu składową część cywilizacji europejskiej. W uproszczeniu pytanie miało 
dotyczyć tego, czy obywatele Rosji powinni się czuć Europejczykami, czy też powinni czuć się 
przede wszystkim Rosjanami. Odpowiedzi na te pytania próbowano udzielać już za czasów 
Imperium Rosyjskiego jak również w czasach Związku Radzieckiego. W konsekwencji obecna 
elita polityczna w postaci Kremla musiała zaakceptować pewien rodzaj kompromisu między 
zachowaniem tzw. tradycyjnych wartości rosyjskich a modernizacją kraju na wzór zachodni.203 

Zdarza się, że u niektórych państw występuje tzw. dezorientacja aksjologiczna, która 
wiąże się z poczuciem osamotnienia. Objawia się to w braku poczucia egzystencjalnego 
przywiązania do konkretnego środowiska, co niesie ze sobą wyobcowanie, wykluczenie, a 
nawet odepchnięcie przez innych. Walkę z takim stanem rzeczy może utrudniać ukryta lub 
artykułowana tęsknota za tym, co było. Sprawia to, że państwo nie jest w stanie ocenić swojej 
polityki, która staje się zależna albo od środowiska zewnętrznego albo przypadkowych działań 
losowych w kraju. Taki problem z określeniem swojej tożsamości miała Federacja Rosyjska 
tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego i po utworzeniu nowego państwa. Nie sprzyjał temu 
proces transformacji, który był skupiony na porządkowaniu spraw formalnych, a nie ustalaniu 
tożsamości będącej zjawiskiem abstrakcyjnym związanym z wartościami.204 

Koniec XX wieku przyniósł rządzącym oraz obywatelom Rosji rozczarowanie 
związane z odmienną pozycją tego państwa oraz rolą odgrywaną w świecie, niż uprzednio 
zakładano. Wywarło to silny wpływ na obecną tożsamość państwową, która istnieje w 
świadomości mieszkańców również dzisiaj. Lata 90. w Rosji uważa się za czas upokorzenia, w 
którym skompromitowały się takie rzeczywistości, jak „demokracja” oraz „liberalizm”. 
Wówczas, każda chęć pokazania siły przynosiła nowe porażki Rosji, które wykorzystywał 
Zachód. Obecna polityka Władimira Putina dąży do zatarcia historii początków Federacji 
Rosyjskiej.205 

Federacja Rosyjska w 1993 roku ogłosiła koncepcję polityki zagranicznej, w której 
zawierała się oficjalna wersja postrzegania tego państwa przez siebie, a także postrzegania jego 
roli międzynarodowej. Został wówczas wskazany nowy wyznacznik tożsamości Rosji, jako 
„odrodzonego, demokratycznego i wolnego państwa”. W tożsamość również wpisano 

                                                
203 M. Raś, Miejsce Rosji w Europie, [w:] S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Refleksje o transformacji, 
Warszawa 2010, s. 210. 
204 Tamże, s. 30-31. 
205 M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu…, dz. cyt., s. 18. 
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zabezpieczenie zarówno gospodarczej, jak również finansowej niezależności od innych krajów, 
a przede wszystkim ponowne włączenie Federacji Rosyjskiej, jako mocarstwa mającego 
wielowiekową historię oraz unikalne położenie geograficzne, w struktury społeczności 
międzynarodowej. Dokument wówczas wydany mocno podkreśla zupełną niezależność 
państwa rosyjskiego od innych krajów, a także jej mocną pozycję.206 

Rosja chcąc rozpocząć strategię wizerunkową musiała najpierw odnaleźć punkt 
zaczepienia, którym było sformułowanie własnej tożsamości. Dla ugruntowania i 
ukonstytuowania tego działania wydano specjalne dokumenty. Władze Kremla wiedziały, że 
po trudnej historii i ciężkiej transformacji bez zdefiniowania rosyjskości nie uda się wrócić na 
ścieżkę liczącego się na świecie państwa. 
 

2.2.1 Tożsamość narodowa (państwowa) Rosji odziedziczona po czasach 
radzieckich 
 
Zjawisko narodowej tożsamości uznaje się za pojęcie, które używane jest coraz częściej 

w stosunkach międzynarodowych, jednak jest również ściśle związane z realizowaniem 
interesów narodowych, a co za tym idzie, jest jednym z wyznaczników międzynarodowych ról, 
jakie może odgrywać państwo. Rosja po upadku Związku Radzieckiego stanęła przed 
wyzwaniem ponownego sformułowania tożsamości narodowej, zwanej również państwową. 
Przyczyną niemożności scharakteryzowania tożsamości może być m.in. nieumiejętność 
wykorzystania bagażu w postaci tradycji kulturowych, które nie są w stanie wpisać się w 
zmieniający się kraj. Jest to najprawdopodobniej bezpośrednią przyczyną kryzysu 
tożsamościowego Rosji oraz Rosjan.207 

Upadek Związku Radzieckiego w 1991 roku był nie tylko początkiem niepewnego 
gospodarczo i politycznie okresu w historii Rosji, ale także wywołał ogólnokrajowy kryzys 
tożsamości. Wraz z upadkiem komunizmu pojawiały się dokuczliwe pytania, obawy związane 
z wyjątkowym narodowym charakterem Rosji, jej tzw. „historyczną misją” i kulturalnym 
miejscem na świecie stała się głównym problemem życia publicznego i prywatnego. Naukowcy 
intensywnie zajmowali się tymi problemami od pieriestrojki i początku ery postradzieckiej, ale 
prawdziwa zmiana nastąpiła dopiero na przełomie XX i XXI wieku.208 

Elementem istotnym w erze nowego państwa rosyjskiego utworzonego w 1991 roku 
była odziedziczona po Związku Radzieckim tzw. „psychologia supermocarstwa”, która 

                                                
206 Tamże, s. 17-18. 
207 M. Nizioł, Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Lublin 2004, s. 39. 
208 B. Noordenbos, Post-Soviet literature and the search for a Russian Identity, New York 2016, s. 1. 
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przejawiała się w dążeniach do uczestniczenia w każdym znaczącym międzynarodowym 
procesie, które często nadwyrężały zasoby wewnętrzne.209 

Federacja Rosyjska podczas kształtowania się po rozpadzie ZSRR była zmuszona do 
określenia na nowo swojej tożsamości, która pod wypływem zmiany struktury funkcjonowania 
państwa musiała się odbudować w określonym kształcie. Proces ten trwał w czasie tzw. „nowej 
Rosji” oraz trwa obecnie w tzw. „epoce putinowskiej” i opera się na filarze „rosyjskiej idei”, 
który obejmuje zarówno sferę wewnętrzną państwa, jak i tę międzynarodową – tak ważną w 
kwestii wizerunkowej. W kontekście wieloetnicznego charakteru mieszkańców Federacji 
Rosyjskiej, którą stanowią także obywatele związani z muzułmańskim kręgiem kulturowym, 
władzy zależy na wykreowaniu mocnej identyfikacji z rosyjskim państwem, które góruje ponad 
różnicami zarówno natury etnicznej, jak i kulturowej.210 

W wymiarze międzynarodowym upadek Związku Radzieckiego wywołał traumę u 
większości Rosjan. Pojawiła się tęsknota za ideologią komunistyczną, która zrównywała 
wszystkich obywateli oraz władzą, która sprawowała paternalistyczną opiekę nad obywatelami. 
Dla obywateli odczuwalne stało się poczucie utraty godności związanej z radykalnym 
zmniejszeniem się roli Rosji na arenie międzynarodowej oraz uratą mocarstwowości. 
Wywołało to wśród Rosjan kryzys tożsamości międzynarodowej, która wymagała naprawy. 
Rosjanie przez wieki przyzwyczaili się do postrzegania swojego państwa jako czegoś w postaci 
niepowtarzalnego bytu, odrębnej cywilizacji czy nawet „kosmosu” o unikalnych cechach. 
Wyznaczniki te determinowały posiadanie pewnej dziejowej misji, która miałaby polegać m.in. 
na stawaniu przeciw całej reszcie świata. „Sen o potędze” odszedł wraz z upadkiem ZSRR.211 

Kryzys tożsamościowy Rosjan trwał całą dekadę aż do wyboru na prezydenta 
Władimira Putina. Wcześniejsze władze zajmowały się przede wszystkim niwelowaniem 
chaosu na Kremlu po zmianie ustroju i nie przykładały wagi do konieczności zadbania o 
wizerunek państwa za granicą, budowany na silnie osadzonej tożsamości. Pierwszym 
politykiem, który zajął się tą kwestią, również w sposób instytucjonalny, był Władimir 
Władimirowicz Putin, a proces budowania rosyjskiej tożsamości trwa nadal.  

 
2.2.2 Współczesna tożsamość Federacji Rosyjskiej 

 
Kryzys tożsamości narodowej Rosji wiąże się silnie z ciągłą koniecznością adaptacji w 

zmianach, które zaszły po zakończeniu zimnej wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Europą 
Zachodnią. Dylematy związane z ponownym samookreśleniem nowej tożsamości narodowej 

                                                
209 M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu…, dz. cyt., s. 16. 
210 M. Raś, Aktywność międzynarodowa regionów…, dz. cyt., s. 156-157. 
211 Tamże, s. 161-163. 
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doprowadziły do kryzysu tożsamościowego. Kryzys ten miał i nadal ma swój wpływ na 
politykę międzynarodową prowadzoną przez Rosję.212 

Andrzej Czarnocki zaznacza, że pojęcie „tożsamość” obecne jest w literaturze 
zachodniej, natomiast na polu rosyjskich tekstów i wypowiedzi można się spotkać najczęściej 
z „patriotyczną ideą” lub „rosyjską ideą”. Są one definiowane jako ogół narodowych wartości, 
które formowały się w ciągu stuleci, tworząc rosyjską tożsamość. Podstawowymi jej 
składnikami jest m.in. zbieranie ziem ruskich, które dały początek imperializmowi, 
prawosławie oraz kolektywizm, który przeżył swój kryzys podczas przewrotu bolszewickiego. 
Bez określonego systemu wartości danego państwa, niemożliwe jest budowanie strategii 
ekonomicznej, gospodarczej, naukowej, czy wizerunkowej.213 

W rosyjskiej przestrzeni ideowej nie ma konstrukcji ideowej, która byłaby historycznie 
bezpieczna dla współczesnych Rosjan. Borys Jelcyn podczas swojej kadencji chciał 
wprowadzić coś w rodzaju idei narodowej, jednak nie została ona na stałe przyjęta. Kolejne 
kadencje Władimira Putina przyniosły „symbolikę narodową”. Są to zebrane z różnych 
okresów historii rosyjskiej myśli, mające obudzić świadomość obywateli i tożsamość 
narodową. Przykładem są takie wzniosłe hasła, jak „Święta Rosja”, czy „Moskwa Trzecim 
Rzymem”.214 

Pierwsze kierownictwo Rosji chciało zrealizować koncepcję zbudowania nowego 
narodu rosyjskiego jedynie na fundamencie nowopowstałej Federacji Rosyjskiej. Zadanie to 
wówczas oceniono jako trudne, jednak nie niemożliwe do zrealizowania. Wyniki 
przeprowadzonego w 1997 roku badania na obywatelach Federacji Rosyjskiej, gdzie można 
było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź wykazało, że 85% z nich utożsamia się z narodem 
rosyjskim pod względem etnicznym, zaś 71% z narodem obywatelskim. Aż 54% obywateli 
wskazało przywiązanie do idei z czasów Rosji sowieckiej. Sformułowanie wspomnianej już 
wcześniej nowej rosyjskiej idei, było priorytetem Borysa Jelcyna, który zaapelował do 
intelektualistów w Rosji, by pomogli w jej zdefiniowaniu.215 

Czasami z pobudek tożsamościowych mogą wyrastać na jej podłożu takie działania, jak 
poczucie „misji cywilizacyjnej”, skierowanej wobec obcych państw. Przejawiać się to może 
również w budowaniu imperialnych wpływów, wyrażające się w chęci panowania nad innymi. 

                                                
212 M. Nizioł, Dylematy kulturowe…, dz. cyt., s. 35. 
213 I. B. Czubajs, Kakaja Rossija wstupajet w XXI wiek ili kak my prieodolejem krizis idienticznosti, „Rossija i 
sowriemiennyj mir” 2000 nr 2, s. 162, za: A. Czarnocki, Cywilizacyjno-kulturowa tożsamość Rosji, [w:] A. 
Czarnocki, I. Topolski (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2006, s. 27-28. 
214 J. Afanasjew, Groźna Rosja, Warszawa 2005, s. 86. 
215 S. Plokhy, Kwestia rosyjska. Jak budowano naród i imperium, Kraków 2019, s. 385. 
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Może to nieść za sobą także definiowanie obcych jako gorszych, których należy pouczyć, a 
niesie to za sobą konieczność panowania nad nimi.216 

Dlatego jednym z najważniejszych składników rosyjskiej tożsamości narodowej w 
stosunkach międzynarodowych jest poczucie szczególnej odpowiedzialności za świat, które 
wyraża się w tzw. misjonaryzmie. Dziś Rosja w dobie kryzysu migracyjnego jawi się 
Zachodowi jako zapora przed islamem. Taka mocarstwowość jest genetycznie zapisana w 
polityce zagranicznej prowadzonej przez Rosję.217 

Analizując system międzynarodowych ról Rosji w świecie, nie można zapomnieć o tym, 
że tożsamość narodowa jest jednym z wyznaczników, które wpływają na jego kształt. Jednak, 
należy pamiętać również o tym, że dokonywanie wyborów przez władze na płaszczyźnie 
zagranicznej opiera się przede wszystkim w sposób subiektywny na tradycji kulturowej, w 
której skład wchodzi również system wartości. Tożsamość narodowa wiąże się z rolą 
międzynarodową, którą odgrywa dane państwo w regionie oraz w świecie. Można wyróżnić 4 
aspekty roli międzynarodowej:218 

§ narzucana – związana jest z międzynarodową pozycją państwa, która jest określana 
względem innego państwa w systemie międzynarodowym; 

§ wybierana – wiąże się z elementem interpretowania przez państwo roli jemu 
narzuconej przez systemy międzynarodowe – wówczas państwo deklaruje się, czy chce 
przyjąć te role i formułuje, na jakich zasadach miałaby ją wypełniać; 

§ deklarowana – odnosi się do koncepcji roli międzynarodowej zawartej w oficjalnej 
dokumentacji państwowej, która wyraża chęci do odgrywania określonej roli; 

§ rzeczywista – wyraża rzeczywisty system działań państwowych w zakresie stosunków 
międzynarodowych. 
Kluczowe dokumenty, które obrazują dzisiejszą tożsamość Rosji powstały z początkiem 

XXI wieku, gdy fotel premiera, a następnie prezydenta objął Władimir Putin. Obejmują one 
koncepcje m.in. bezpieczeństwa narodowego, polityki zagranicznej, czy doktryny wojskowej. 
Mocny akcent w niniejszych dokumentach jest kładziony na narodowe interesy, które 
dopełniają się w światowej gospodarce, gdzie Rosja ma aspiracje pełnić rolę mocarstwa.219 

Władimir Putin w dokumencie „Rosja na przełomie tysiącleci” przedstawił kilka 
ważnych przestrzeni oraz rozwiązań, na które należało położyć nacisk, by Rosja mogła wyjść 

                                                
216 M. Nizioł, Dylematy kulturowe…, dz. cyt., s. 40. 
217 M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu…, dz. cyt., s. 166. 
218 M. Nizioł, Dylematy kulturowe…, dz. cyt., s. 49; Z. J. Pietraś, Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych, 
Lublin 1989, s. 19-20. 
219 M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu…, dz. cyt., s. 19. 
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z kryzysu lat 90. Wśród nich znalazły się nie tylko te dotyczące wzrostu gospodarczego, ale 
również te natury tożsamościowej, mające przełożenie na wizerunek Rosji w świecie:220 

§ poszukiwanie własnej drogi rozwoju gospodarki przystającej do rosyjskich realiów, 
nieposzukiwanie uniwersalnych rozwiązań; 

§ zwrócenie uwagi na wartości, którymi według Putina charakteryzują się Rosjanie; 
stwierdził on, że charakteryzują się oni patriotyzmem, tym, że są państwowcami, dążą 
do mocarstwowości i są społecznie solidarni; 

§ położenie nacisku na zbudowanie silnego państwa z silną władzą, gdzie będzie się 
walczyć z korupcją, zdyscyplinuje się urzędników oraz naprawi stosunki między 
obwodami; 

§ wśród pomysłów na przemiany znalazła się również odbudowa silnej gospodarki, która 
miała pracować na obywateli i zapewnić im poprawę warunków socjalnych. 

Wskazane przykłady pokazują radykalną zmianę w prowadzeniu polityki wizerunkowej 
na początku lat 90. XX wieku oraz na początku nowego tysiąclecia, kiedy urząd prezydenta 
objął Władimir Putin. Położyło to fundamentalne podwaliny pod świadome budowanie strategii 
wizerunkowej na arenie międzynarodowej, odrywając się powoli od radzieckich naleciałości, 
z którymi przez lata była kojarzona Rosja. 
 

2.3 Media w Federacji Rosyjskiej po 1991 roku 
 

W okresie sowieckich rządów w Rosji władza w postaci partii komunistycznej pełniła 
rolę największego właściciela, pracodawcy, dystrybutora jak również decydenta, który 
kierował telewizją narodową. Wraz z radiem i prasą drukowaną telewizja tworzyła wspólną 
strukturę hierarchii informacji. Media były w pełni kontrolowane na podstawie oficjalnej  
doktryny komunistycznej dotyczącej środków społecznego przekazu, którą cenzurowała 
specjalna instytucja o nazwie Glavlit. Pierestrojka, która nastała wraz z objęciem rządów przez 
Michaiła Gorbaczowa przyniosła otwartość, a nowa ustawa o prasie oraz innych środkach 
masowego przekazu zniosła cenzurę, tym samym pozwalając zarówno organizacjom jak 
również prywatnym osobom zakładać media komercyjne, które uniezależniły się od państwa. 
Jednak wysoki poziom inflacji sprawił, że przedsiębiorstwa te przestały być opłacalne, 

                                                
220 W. Putin, Russia at the Turn of the Millenium, December 29, 1999, 
http://www.geocities.com/capitolhill/pariliament/3005/poutine.html, dostęp: 22.01.2021; M. Tarnawski, Polityka 
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2010, s. 80-81. 



 94 

wówczas koncerny medialne zaczęli otwierać finansowi oligarchowie zakładając własne 
media.221 

Pogarszająca się sytuacja swobody i wolności mediów w Rosji rozpoczęła się z 
momentem objęcia władzy przez Władimira Putina. Proceder ten często jest określany 
nawrotem do radzieckich realiów, gdzie powszechna była cenzura i propaganda, a w sytuacji 
niepodporządkowania się władzy uruchamiany był brutalny terror. Rosjanie odnotowują fakt, 
że największą swobodą media rosyjskie cieszyły się od momentu rozpadu Związku 
Radzieckiego do końca lat 90. XX wieku, kiedy na czele Federacji Rosyjskiej stał prezydent 
Borys Jelcyn.222 

Po objęciu przez Władimira Putina władzy w Rosji nasiliły się nękania działaczy 
związanych z ruchem obrony praw człowieka przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB). 
Objęci tym działaniem zostali również dziennikarze śledczy, związkowcy, liderzy zajmujący 
się ochroną środowiska oraz przedstawiciele NGO z zagranicy i organizacji religijnych. 
Oskarżono również kilku naukowców, stawiając im zarzut szpiegostwa.223 

Ciekawym aspektem na rynku medialnym Federacji Rosyjskiej jest wysoka 
popularność krajowych platform social media. Paweł Baranowski porównując Polskę, Szwecję 
i Rosję wskazuje, że o ile nad Wisłą obserwuje się zanikanie tego typu serwisów, a w kraju 
skandynawskim lokalny typ w ogóle nie występuje, to Rosja przeżywa rozkwit wśród liczby 
ich użytkowników. Portal Vkontakte.ru (obecnie pod nazwą Vk.com) założony przez Pavla 
Durova plasuje się na drugim miejscu pod względem popularności wśród portali w Rosji. 
Przyczynę autor upatruje w liberalnym podejściu do kwestii praw autorskich publikowanych 
tam treści.224 Facebook i Twitter nie są tak popularnymi kanałami. Badania przywołanego 
autora z 2012 roku wykazały, że z serwisu Vkontakte.ru korzystało 49,2 mln internautów, 
podczas gdy z Facebooka zaledwie 7,8 mln, a z Twittera 5,2 mln.225 

Takie proporcje korzystania z mediów społecznościowych zdecydowanie odpowiadają 
władzy w Rosji, która ma ułatwiony sposób kontrolowania społeczeństwa, tego o czym piszą 
użytkownicy oraz z kim się kontaktują. Już we wrześniu 2014 roku rosyjska darmowa poczta 
internetowa Mail.ru przejęła w całości „rosyjskiego facebooka”. Moment ten został określony 

                                                
221 V. Khroul, Religious Media Dynamics in Russia after ‘Perestroika’ (1991–2017), "Kultura-Media-Teologia" 
2019 nr 33, s. 43. 
222 Y. Lesyk, Niezależność mediów…, dz. cyt., s. 198. 
223 A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy…, dz. cyt., s. 23. 
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przez tytuły zajmujące się technologią, jako fizyczne przejęcie kanału przez Władimira Putina, 
ponieważ właścicielem grupy Mail.ru jest oligarcha z kręgów prezydenta Rosji.226 

Viktor Khroul w jednym ze swoich artykułów naukowych wskazuje, że wpływ polityki 
Kremla na politykę medialną w Federacji Rosyjskiej jest coraz większy i widoczny nie tylko 
wobec opozycji (czyli na płaszczyźnie politycznej), ale również wobec katolików (na 
płaszczyźnie religijnej), którzy są obiektem podejrzliwości mediów kontrolowanych przez 
aparat państwowy. Media te stawiając wyznanie prawosławne w hierarchii wyżej od 
katolickiego marginalizując przekaz katolików w mediach świeckich. Autor dodaje, że w Rosji 
brak jest doświadczenia obu wolności – zarówno tej dotyczącej prasy, jak również religii – 
szczególnie w kontekście zasad związanych z różnicą między świeckim oraz religijnym 
rozumieniem pewnych granic w swobodzie wypowiedzi.227 

 

2.3.1 Wolność mediów rosyjskich 
 

Poziom wolności prasy w Rosji bierze swój początek z wolności obywateli w pojęciu 
ogólnym. Międzynarodowy serwis internetowy „Freedom In The World” co roku aktualizuje 
raport dotyczący poziomu wolności w krajach na całym świecie, który jest tworzony na kanwie 
badań o szczegółowej metodologii. Prowadzi on do trzech diagnoz: pełna wolność, częściowa 
wolność i brak wolności. Rosja plasuje się według raportu w ostatniej grupie według kategorii. 
Tu autorzy mimo oficjalnego demokratycznego ustroju panującego w Rosji określają go jako 
autorytarny. Wystawiając taką diagnozę wskazują na koncentrację realnej władzy w rękach 
prezydenta Władimira Putina otaczającego się lojalnymi funkcjonariuszami do spraw 
bezpieczeństwa. Władze wspomaga także podporządkowane Kremlowi sądownictwo i kontrola 
nad rynkiem medialnym.228 

Według rankingu tworzonego i corocznie aktualizowanego przez serwis „Reporterzy 
bez granic” (ang. Reporters Without Borders) pod względem wskaźnika wolności prasy Rosja 
zajmuje 149. miejsce na 180 państw objętych badaniem w skali świata. Jest o jedną pozycję 
niżej, niż przed rokiem, czyli w 2018 roku. Ranking jest oparty na podziale na cztery kategorie 

                                                
226 Ł. Kruczkowski, Mail.ru zakończył przejmowanie "rosyjskiego facebooka". Vkontakte w rękach Putina, 
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vkontakte-w-rekach-putina/dxwz1nn, dostęp: 24.07.2021 r. 
227 V. Khroul, Catholic Diaspora in the Russian Media: "Marginalization" from outside and "Self-Silencing" 
from Inside, "Occasional Papers on Religion in Eastern Europe" 2010 t. 30 nr 4, s. 24-25. 
228 Freedom in the World 2019 – Russia, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/russia, dostęp: 
18.07.2021 r. 
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poziomu w skali wolności prasy od państwa z największym wskaźnikiem wolnościowym do 
najmniej.229 

Kwestionariusz, który jest podstawą wyników badań oraz przygotowanego rankingu 
jest oparty na 7 filarach związanych z niezależnością mediów, poszanowania bezpieczeństwa 
dziennikarzy i ich wolności:230 

§ Pierwszy wskaźnik mierzy stopień pluralizmu, czyli reprezentacji opinii publicznej w 
mediach; 

§ Drugi wskaźnik mierzy stopień, w jakim media w danym kraju są w stanie 
funkcjonować niezależnie od władzy oraz wpływów politycznych panujących w danym 
państwie. Dotyczy to również zarówno wpływów religijnych, jak i biznesowych; 

§ Trzeci wskaźnik analizuje środowisko, w którym działają dostawcy informacji, zatem 
mierzy poziom autocenzury dziennikarzy pracujących na terenie danego państwa; 

§ Czwarty wskaźnik oparty jest na mierzeniu wpływu ram prawa funkcjonującego w 
państwie odpowiedzialnego za regulację działań informacyjnych; 

§ Piąty wskaźnik odpowiada za mierzenie przejrzystości procedur oraz instytucji 
mających wpływ na proces wytwarzania wiadomości; 

§ Szósty wskaźnik mierzy jakość infrastruktury wspierającej proces wytwarzania 
informacji; 

§ Siódmy wskaźnik zbiera informacje na temat poziomu nadużyć i przemocy wobec 
dziennikarzy i mediów w badanym okresie czasu. 
W informacjach szczegółowych dotyczących stanu wolności mediów na terenie 

Federacji Rosyjskiej autorzy zaznaczają, że niezależni dziennikarze rosyjscy, a także 
zagraniczni korespondenci pracujący w Rosji mają poważne trudności w wykonywaniu swojej 
pracy. Wskazują na drakońskie przepisy zawarte w ustawie medialnej, blokowanie stron 
internetowych, gdzie publikowane są informacje niezgodne z linią partii rządzącej. Za okres 
nasilającej się presji na media rosyjskie uznaje się czas protestów antyrządowych z 2011 i 2012 
roku. Wówczas, serwisy internetowe, które dążyły do uniezależnienia się od wpływów Kremla 
zostały opanowywane lub dławione przez aparat państwowy. Najbardziej szykanowani są ci 
dziennikarze, który nie zgadzają się z dyskursem patriotycznym i neokonserwatywnym, 
będącym dewizą obecnie panującej w Rosji władzy. Autorzy rankingu mocno zaznaczają, że 
obecnie w więzieniu jest więcej dziennikarzy i blogerów, niż kiedykolwiek wcześniej od czasu 
upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Internet, który w momencie 

                                                
229 Reporters Without Borders. For Freedom of Information. Data of press freedom ranking 2019, 
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230 Reporters Without Borders. For Freedom of Information. Detailed methodology, https://rsf.org/en/detailed-
methodology, dostęp: 18.07.2021 r. 
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popularyzacji w Rosji stał się tzw. „suwerennym internetem” natychmiast został zawłaszczony 
przez władze, a pozarządowe organizacje walczące o prawa człowieka zostały napiętnowane 
przez rząd, który uznaje je za zagranicznych agentów. W raporcie zawarta jest również 
informacja, że morderstwa, a także ataki fizyczne na dziennikarzy, to powszechny proceder, 
który nadal pozostaje bezkarny.231 

Znaczącą kontrolę nad mediami rosyjskimi posiada urzędująca władza, która tym 
sposobem je osłabia. Jednym ze sposobów dążenia do utraty niezależności prasy jest m.in. 
przejmowanie akcji w stacjach telewizyjnych, które mają największe audytorium odbiorców, a 
także w dziennikach, które krytycznie relacjonują działania prezydenta. Przykładem takich 
praktyk było przejęcie przez rząd w 2003 roku niezależnej rosyjskiej stacji telewizyjnej NTV, 
której nowym właścicielem stał się Gazprom. Inną stacją, której tym razem rząd nie przejął, ale 
zamknął, była TV-6, a stacji TVS uchylono licencję na nadawanie. Widoczne są również 
przejawy represji wobec rodzimych dziennikarzy, czego przykładem jest zamordowanie w 
2004 roku przez nieznanych sprawców, czy aresztowanie w tym samym roku dziennikarza 
Radia Wolna Europa.232 

Władimir Putin zaraz po objęciu kadencji prezydenta po raz pierwszy postawił sobie za 
priorytet tzw. przegrupowanie mediów rosyjskich, by utworzyły one jednolity prorządowy 
front wpierający działania władzy, ukazując je w pozytywnym świetle. Co ciekawe, w oczach 
opinii publicznej miało to większy priorytet przy rozpoczynającej się prezydenckiej kadencji, 
niż reforma wymiaru sprawiedliwości, czy reforma struktur wojskowych. Ocenia się, że w 
żadnej z tych dziedzin prezydent Putin nie był tak systematyczny, jak w reformie mediów. 
Jednymi z najgłośniejszych spraw, w których aparat państwowy wyszedł na otwartą wojnę z 
wolnością słowa w Rosji i z dziennikarzami należy wskazać sprawę korespondenta Radia 
Swoboda Andrieja Maratowicza Babickiego (2000 rok), sprawę Władimira Gusinskiego (2000 
rok), sprawę Borysa Bierezowskiego, któremu odebrano kanał ORT, a następnie zmieniono mu 
nazwę na „Pierwyj kanał” (2002 rok). Do reform medialnych Władimira Władimirowicza 
należy również zaliczyć przeistoczenie „starej” NTV w „nową” NTV i decydowanie o tym, kto 
w niej będzie pracował (2001-2003 rok). Znamienna dla tego czasu była również reforma prawa 
medialnego (2003 rok).233 

Nadzorem zostały objęte nie tylko media ogólnokrajowe, ale również media regionalne, 
co przejawiało się w represjach wobec prowincjonalnych dziennikarzy. Znakiem przewrotu 
medialnego po rozpoczęciu prezydentury przez Władimira Putina był nagły wzrost liczby 
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spraw wniesionych przeciwko dziennikarzom oraz wydawnictwom w latach 2001-2003, co 
stanowiło liczbę kilka razy większą od tej w latach 90. Utrudnienia pracy dziennikarzy nie były 
jedynymi wyznacznikami nowego porządku rosyjskich mediów. Kilka lat po objęciu fotela 
prezydenta przez Władimira Putina zaczęło dochodzić do niewyjaśnionych śmierci 
dziennikarzy prasowych oraz tych piszących do mediów elektronicznych.234 

Początek lat 90. XX wieku w Rosji przyniósł informacyjne nasilenie, przez co szybko 
zaczęło powstawać wiele agencji informacyjnych, które gwałtownie zmieniły rosyjski rynek 
medialny. Miały one ambicje stać się alternatywnym źródłem informacji dla służb 
informacyjnych, którymi kierował aparat państwowy. Nowych agencji wchodzących na rynek 
nie ominęły kłopoty finansowe oraz techniczne, w dynamicznym tempie zaczęły zdobywać 
popularność, ale przede wszystkim zaufanie wśród odbiorców. W pewnym momencie zaczęły 
być postrzegane jako poważna konkurencja dla państwowych służb informacyjnych. Efektem 
tego było rozwiązanie działalności monopolistów, które wiodły prym w czasach 
komunistycznych tj. TASS i APN.235 

Agencja TASS (ros. Tielegrafnoje Agientstwo Sowietskowo Sojuza) rozpoczęła swoją 
działalność w 1952 roku i długo była monopolistą na rynku agencji informacyjnych. Silną 
pozycję dawał jej ścisły nadzór aparatu państwowego władz ZSRR. W 1961 roku, kiedy 
przyszedł czas tzw. „odwilży” utworzono drugą agencję, która przyjęła nazwę APN. Oficjalnie 
w swoim statucie miała wpisane, że nie jest instytucją państwową, jednak w rzeczywistości 
podlegała szczegółowej kontroli urzędników państwowych.236 

Istotne miejsce na rosyjskim rynku medialnym zajmuje zagraniczna rosyjska stacja 
telewizyjna „Russia Today”, która obecnie nosi nazwę „RT”. Powstała w grudniu 2005 roku i 
ma swoją siedzibę w Moskwie. Choć szefowa stacji Margarita Simonian zaprzecza zarzutom, 
iż jest to stacja będąca tubą kremlowskiej władzy, nie słabną spekulacje mające podstawy w 
rzeczywistości, iż aparat rosyjskiej władzy ma silny wpływ na program oraz ramówkę stacji 
telewizyjnej. Może o tym świadczyć dodatkowo fakt, że Simonian przed objęciem najwyższego 
stanowiska w „RT” była bliskim współpracownikiem Władimira Putina.237 

Stacja telewizyjna „RT” powstała jako kalka amerykańskiej telewizji „Voice of 
America”, która nadaje zarówno treści radiowe, jak i telewizyjne w ponad 40 językach. Sam 
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fakt założenia stacji „RT” 15 lat temu przez władze rosyjskie silnie sugeruje, że jest to narzędzie 
w rękach rosyjskiej władzy do kreowania swojego pozytywnego wizerunku za granicą. 

W lipcu 2019 roku regulator brytyjskich mediów „Ofcom”, będący odpowiednikiem 
polskiej Krajowej Radiofonii i Telewizji, nałożył na rosyjską stację międzynarodową „RT” 
karę w wysokości 200 tys. funtów. Powodem oskarżenia brytyjskich władz było 
rozpowszechnianie przez rosyjską telewizję rządową nieprawdziwych informacji na temat 
zamachu w Salisbury w 2018 roku. Podczas tego zamachu oficer rosyjskiego wywiadu Siergiej 
Skripal wraz ze swoją córką przebywając na terenie Wielkiej Brytanii zostali zaatakowani 
toksyczną substancją noszącą nazwę „nowiczok”. Mimo wyniku dochodzenia brytyjskiej 
policji, która ustaliła, iż za zamachem stoją rosyjskie służby specjalne, telewizja „RT” 
dementowała te doniesienia.238 

W odpowiedzi na brytyjskie zarzuty manipulacji wobec telewizji „RT” stanowisko 
zajęło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ostrzegło, że brytyjskie media 
działające na terenie Federacji Rosyjskiej będą musiały się zmierzyć z konsekwencjami po 
działaniach brytyjskich władz, które wymierzyły karę rosyjskiemu nadawcy. Ponadto, MSZ 
określiło działanie Ofcomu jako złamanie zasady bezstronności dziennikarskiej oraz chęć 
ocenzurowania rosyjskiej prasy. Wskazało również, że nałożona grzywna przekracza swoją 
wysokością te nałożone na inne media z powodu np. zachęcania do przemocy, dodatkowo 
argumentując, że kara nie jest wiążąca, ponieważ nie została nałożona decyzją sądu. W 
konsekwencji brytyjski regulator nie odebrał „RT” koncesji nadawania w Wielkiej Brytanii, 
jednak żąda od rosyjskiej stacji telewizyjnej wyemitowania śledztwa Ofcomu.239 

Wskazane przykłady pokazują wyjątkową sytuację rosyjskich mediów aspirujących do 
miana niepodległościowych. Trudny do pogodzenia się dla reprezentujących ich dziennikarzy 
jest fakt, że w konstytucyjnie demokratycznym kraju, w którym formalnie zagwarantowana jest 
wolność mediów, w rzeczywistości tej wolności nie ma. A represje na ludziach opozycji i 
przyjaznych ich mediom są rodem z porządku autorytarnego, który panował w Rosji przed 1991 
rokiem. Największym rozczarowaniem w takiej sytuacji w oczach przedstawicieli mediów jest 
brak konsekwentnej reakcji państw zachodnich. 
  

                                                
238 Wielka Brytania karze rosyjską telewizję RT za brak obiektywizmu, https://wiadomosci.onet.pl/swiat/wielka-
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239 Brytyjski regulator mediów ukarał rosyjską telewizję. Reakcja MSZ w Moskwie, https://tvn24.pl/rosja-
ostrzega-brytyjskie-media-po-grzywnie-dla-telewizji-rt,956194,s.html, dostęp: 20.07.2021 r. 
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2.3.2 Regulacje prawne nałożone przez Kreml na media rosyjskie 
 

W Rosji istnieje Związek Wydawców i Dystrybutorów Prasy (ZWDP), który 
funkcjonuje od 1995 roku i jest najstarszą organizacją działającą na rzecz rosyjskiego sektora 
medialnego. Jest pozarządową, niekomercyjną i dobrowolną organizacją, która w swoich 
szeregach skupia zarówno centralne, jak i regionalne firmy wydające, a także dystrybuujące 
prasę. Związek ten w swoim statucie ma zapisane trzy główne cele swojej działalności:240 

1. Po pierwsze – działanie na rzecz rozwiązywania problemów, które mogą hamować 
budowę nowoczesnego rynku rosyjskiej prasy. 

2. Po drugie – propagowanie etyki w zawodzie dziennikarza w kręgu wydawnictw i 
dystrybutorów prasy. 

3. Po trzecie – udoskonalanie prawa w sektorze medialnym. 
Swoją misję organizacja ta określa, jako tworzenie warunków niezbędnych do tego, by 

odbiorcy mediów mogli korzystać z podstawowego prawa zagwarantowanego im w 
konstytucji, w postaci otrzymywania prawdziwej, rzetelnej, oraz wysoko wiarygodnej 
informacji o tym, co się dzieje w kraju i za granicą.241  

Istnienie ZWDP w rzeczywistości pokazuje budowanie pozorów przez władze 
rosyjskie, które mają przede wszystkim za zadanie ocieplenie wizerunku kondycji wolności 
mediów panującej w Federacji Rosyjskiej w oczach publiczności zagranicznej. Organizacja, 
która formalnie jest pozarządowa, tak naprawdę istnieje dzięki silnemu upolitycznieniu i w 
rzeczywistości jest kierowana przez kremlowskich urzędników.  

Wydarzeniem, które było punktem zwrotnym i silnie przyczyniło się do działań 
związanych z szybkim wprowadzaniem medialnych regulacji prawnych, była reakcja 
dziennikarzy rosyjskich w postaci ostrej krytyki wobec sposobu działania państwa w akcji na 
Dubrowce. Reakcja na to wydarzenie spotkała się z szybką i ostrą odpowiedzią Kremla. 
Natychmiast przystąpiono do prac nad poprawą przepisów, które regulują branżę medialną w 
Rosji. Taki akt prawny zainicjowany przez administrację prezydenta Putina, kolejno 
przeprowadzony przez Dumę, miał na celu wprowadzenie nowych regulacji, które 
obejmowałyby wiele ograniczeń dotyczących pracy reporterów podczas stanu wyjątkowego, tj. 
ataku terrorystycznego, co jednoznaczne zabraniało krytykowanie operacji 
antyterrorystycznych przeprowadzanych przez organy państwowe. Dokument jednak po 
przejściu przez obie parlamentarne izby uzyskał prezydenckie weto Władimira Putina z końcem 
listopada 2002 roku. Było to spowodowane intensywnymi protestami dziennikarzy, którzy 
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apelowali do prezydenta o zatrzymanie dalszego jej procedowania. Jednak, jak okazało się dwa 
dni później, weto nie było spowodowane chęcią odrzucenia aktu prawnego, ale zamiarem 
rozszerzenia okoliczności ograniczenia działalności dziennikarzy. W myśl nowego prawa 
medialnego miały być stworzone regulacje dla prasy nie tylko w kontekście stanu 
wyjątkowego, wprowadzenia w państwie stanu wojennego, czy relacjonowania innej sytuacji 
wyjątkowej, tj. katastrofy naturalnej, czy technologicznej.242 

Analizując przebieg wydarzeń związanych z wprowadzaniem nowych regulacji można 
było dojść do jednoznacznego wniosku, że nie chodziło o odpowiedź na protesty i złagodzenie 
planowanych zmian, ale wręcz przeciwnie. Putin uznał je za zbyt liberalne oraz zdecydował o 
ich rozszerzeniu i zaostrzeniu. 

Rynek medialny jest strategicznym sektorem dla władz w Rosji. Dlatego w 2014 roku 
wprowadzono do istniejącej ustawy medialnej zmiany, które zaczęły obowiązywać z 
początkiem 2016 r. Dotyczyły one regulacji udziałów zagranicznych inwestorów w rosyjskich 
mediach. Obecnie osoba z zagranicy lub Rosjanin, który posiada dwa obywatelstwa może w 
świetle prawa nabyć nie więcej niż 20% udziałów w mediach rosyjskich.243 

Takie prawo pozwala w pełni kontrolować rynek medialny w Rosji nie tylko pod 
względem udziałów, ale co się na to przekłada, również sam przekaz, który znajduje się w pełni 
w rękach rosyjskich oligarchów realizujących politykę Kremla. 

Od momentu dynamicznie rosnącego znaczenia internetu w świecie dziennikarskim 
władze kremlowskie zapragnęły wprowadzić regulacje prawne również w tej płaszczyźnie 
medialnej, która miałaby porządkować funkcjonowanie stron www. Apogeum podnoszenia 
tego tematu osiągnięto w 2004 roku. Na początku tego roku media zaczęły donosić o 
przygotowywanej na Kremlu ustawie, która miałaby zaprowadzić ład i porządek w przestrzeni 
internetowej. Zmiany te miały dotyczyć również mediów, które coraz bardziej intensywnie 
posługiwały się siecią www, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Jednak 
informacja, która wyciekła z Kremla donosiła, że jedną z regulacji rosyjskiej przestrzeni 
internetowej miała być obowiązkowa rejestracja, mająca zezwalać na dostęp do Sieci. Inna 
regulacja prowadzona przez władzę zakładała obowiązek rejestracji wszystkich operatorów 
internetowych. Miało to ukrócić dotychczasowy model, który zezwalał na dobrowolność 
korzystania z internetu przez media. Władze swoje posunięcia w sprawie regulacji internetu 
argumentowały troską o konsumentów – każdy odbiorca mediów ma prawo do rzetelnych i 
wiarygodnych informacji. Żeby tak się stało, władza musi kontrolować przekaz medialny i w 
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Dajnowicz, A. Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, Białystok 2016, s. 367; E. 
Surnaczjewa, Ograniczjennyje Dymoj, http://www.kommersant.ru/doc/2573623, publikacja: 29.09.2014. 
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razie potrzeby go poprawiać. W kwietniu 2004 roku odbyły się obrady przy okrągłym stole, w 
których udział wzięły obie strony – zarówno rządowa, jak i przedstawiciele mediów. 
Konsekwencją tego spotkania było wystawienie negatywnej opinii na temat dalszego 
procedowania ustawy regulującej internet w Rosji.244 

Sprawa regulacji rosyjskiego internetu nie była podejmowana jedynie wewnętrznie w 
kraju. W czerwcu 2004 roku na spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE), które dotyczyło wszelkich spraw związanych z siecią internetową, zaproponował 
zacieśnienie współpracy międzynarodowej w ramach kontrolowania treści publikowanych w 
internecie.245 

Szczególne represje zaostrzyły się w latach 2006-2007. Presja wywierana przez 
rosyjskie władze doprowadziła do procederu blokowania witryn, które nie były wygodne dla 
Kremla. Takim portalom oraz serwisom pozostawało szukanie serwerów poza granicami 
Federacji Rosyjskiej. Aparat państwowy posunął się nawet do kierowania gróźb pod adresem 
internetowych operatorów. Jednak naciski te nie doprowadziły finalnie do wejścia w życie 
ustawy internetowej.246 

Aparat państwowy Rosji chcąc mieć jeszcze większą kontrolę nad mediami, zajął się 
także przestrzenią internetową, która na początku funkcjonowania była oceniania jako ostatnia 
przestrzeń wolności prasy. Wprowadzone nowe regulacje rynku mediów społecznościowych 
nałożyły obowiązek rejestrowania stron jako podmiotu mającego status działalności prasowej. 
Zaostrzone regulacje argumentowano możliwością wzrostu wystąpienia zagrożeń natury 
terrorystycznej. Jednak, prawdziwym celem aparatu państwowego było wzmożenie kontroli 
nad treściami tam publikowanymi, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki kremlowskich 
polityków.247 
 

2.4 Rosyjska wojna informacyjna (hybrydowa) 
 

Rosja walcząc o swoją pozycję w krajach tzw. „bliskiej zagranicy” ucieka się do 
stosowania wojny informacyjnej, zwanej też wojną hybrydową. Trudno ją klarownie 
zdefiniować, ponieważ jest niejednoznacznym pojęciem. Ewolucja wojny na przestrzeni lat 
doprowadziła do tego, że konflikt zbrojny przybrał na swojej złożoności. Nie opiera się on 
obecnie na sferze militarnej, politycznej i gospodarczej, ale w równej mierze również na sferze 
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informacyjnej.248 Wojna informacyjna była już stosowana podczas konfliktów zbrojnych w 
poprzednich latach, ale miała do dyspozycji mniejszą gamę instrumentów do wykorzystania, 
by zyskać na sile i efektywności. 

Leszek Sykulski wskazuje, że prowadzona wojna informacyjna może stać się podłożem 
do przygotowania i przeprowadzenia klasycznej wojskowej operacji, czy nawet wybuchu 
klasycznej wojny. Wojna informacyjna może przyjąć również formę części operacji 
nieregularnych, które będą łączyły klasyczne zbrojne działania z działaniami prowadzonymi 
przez cywilów w postaci wojny hybrydowej mającej status działania nieregularnego. Wreszcie 
wojna informacyjna może stanowić samodzielny element realizowanej polityki państwa, który 
będzie ukierunkowany na osiągnięcie określonego celu politycznego, czy gospodarczego, ale 
bez używania do tego siły fizycznej w kontakcie bezpośrednim z przeciwnikiem w postaci 
innego państwa.249 

Po raz pierwszy o wojnie informacyjnej powiedziano na początku lat 90. XX wieku na 
terenie USA. Wówczas to Amerykański Departament Obrony użył w oficjalnym komunikacie 
określenia „wojna informacyjna”. Podjęto próbę zdefiniowania tego pojęcia, jako sposobu 
walki mającego charakter niekonwencjonalny i nieśmiercionośny, który ma na celu 
wykorzystywanie informacji i kierowanie nimi w taki sposób, by uzyskać przewagę 
konkurencyjną nad wrogiem podczas trwania konfliktu. Jednym z państw, które wykorzystuje 
w swoich działaniach wojnę informacyjną jako narzędzie szerzenia propagandy i 
dezinformacji, które mają przynieść mu bezpośrednią korzyść na arenie międzynarodowej jest 
Rosja. Chcąc efektywnie realizować politykę imperialną, wyrażającą się w przejęciu kontroli 
nad byłymi państwami ZSRR, wykorzystuje narzędzie stosowane od dekad w postaci 
propagandy medialnej.250 

Sposobem na to jest m.in. zniechęcanie państw byłego Związku Radzieckiego do Paktu 
Północnoatlantyckiego (NATO) oraz do struktur Unii Europejskiej (UE). Polityka 
informacyjna Rosji działa również w drugą stronę – chce zniechęcić państwa NATO i UE do 
państw post-socjalistycznych, pokazując je w niekorzystnym świetle jako kraje niepotrzebne, 
będące jedynie ciężarem dla wspólnoty zachodniej. 

Taka strategia wojny informacyjnej prowadzona jest przez Kreml od lat, a na sile 
przybrała szczególne w ostatnim czasie, kiedy zaogniła się sytuacja polityczna na Ukrainie, a 
głównym i najlepiej poczytnym nośnikiem informacji stał się internet. 
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2.4.1 Pojęcie wojny informacyjnej 
 

Olga i Sergiusz Wasiuta definiują wojnę informacyjną jako wpływ zarówno na ludność 
cywilną, jak i wojskową pochodzącą z innego kraju. Polega na rozpowszechnianiu konkretnie 
i odpowiednio dobranych informacji z przeświadczeniem, że obiektem tego rodzaju wojny jest 
świadomość zbiorowa, jak i indywidualna. Autorzy podkreślają, że wpływ informacji może 
odbywać się w kontekście szumu informacyjnego, jak również w tzw. próżni informacyjnej. 
Kiedy w życie zostaną wprowadzone obce cele, wówczas informacja ta przestaje być jedynie 
propagandą, a staje się wojną informacyjną w czystej postaci. Wojna ta dysponuje różnymi 
narzędziami komunikacji, pośród których wymienia się m.in. media. Informacja, która jest 
głównym elementem tego rodzaju wojny jest podawana w postaci przeinaczanych faktów albo 
o charakterze mocno emocjonalnym, przez co w stosunkowo prosty sposób narzuca odbiorcy 
pewien sposób postrzegania konkretnego tematu, który jest wygodny agresorowi.251 

Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne oraz internetowe dają szerokie 
możliwości uzyskania przewagi informacyjnej, co w konsekwencji dało bezpośrednio początek 
wojnie informacyjnej. Informacja w dobie mediów cyfrowych stała się zasobem strategicznym 
w postaci środka walki i przekazu, który pozwala na koordynację działań, a nawet o wyniku 
końcowym przesądzającym o wygranej w konflikcie.252 

W definicji sformułowanej przez Kolegium Szefów Sztabów Połączonych walka 
informacyjna określona jest jako działania, które są podjęte w celu osiągnięcia informacyjnej 
dominacji za pośrednictwem wpływu na informację płynącą od przeciwnika, ale również 
wszelkie jego procesy oparte na tej informacji, informacyjne systemy oraz sieci 
komputerowe.253 

Osiągnięcie dominacji informacyjnej obejmuje zarówno wysiłki ofensywne, jak i 
defensywne. Ich cel, to stworzenie pewnej różnicy, która zachodzi między tym, co wiemy o 
własnej przestrzeni bojowej oraz o operacjach, które w niej zachodzą, a tym, co strona 
przeciwna wie na temat swojej bojowej przestrzeni. Walka informacyjna składa się z 
konkretnych elementów, do których należą: fizyczna destrukcja, operacje bezpieczeństwa, 
operacje psychologiczne, walka elektroniczna i sabotaż. Wśród narzędzi wykorzystywanych 
do walki są: dyplomacja, kampania psychologiczna, propaganda, działania mające bezpośredni 
lub pośredni wpływ na procesy kulturowe i polityczne, manipulowanie lokalnymi mediami 
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prowadzące do dezinformacji oraz przedostawanie się do baz danych i całych sieci 
komputerowych.254 

W kontekście wojny informacyjnej należy zaznaczyć, że istotną rolę, w zasadzie 
strategiczną, odgrywa internet. Pozwala on skutecznie oddziaływać na opinię publiczną z 
innego państwa. Oddziaływanie to zdaje się przypominać wchodzenie tylnymi drzwiami w 
sposób anonimowy. Korzystanie z internetu jako narzędzia upowszechniającego informację (a 
w przypadku wojny informacyjnej – dezinformację) wiąże się z niskimi kosztami, co oznacza, 
że nie jest potrzebne znaczące zaplecze finansowe, by efektywnie korzystać z niego do celów 
propagandowych. Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w swoim raporcie wskazuje, że 
środowisko internetowe będące przestrzenią komunikacji charakteryzuje się gęstością 
wyrażoną w częstotliwości i dostępności występujących tam treści informacyjnych. Zatem kraj, 
który prowadzi wojnę informacyjną w Sieci oprócz finansowania narzędzia w postaci 
infrastruktury internetowej inwestuje pieniądze w tzw. „gęstość środowiska internetowego”, 
posługując się manipulacją e-tożsamości. Wszystko dlatego, że przestrzeń internetowa jest zbyt 
dużym miejscem, by istotną rolę mogły w nim odgrywać pojedyncze podmioty. Aby 
zdominować internet należy uskutecznić efekt masowego oddziaływania. Ponadto, konieczne 
jest doprowadzenie do tego, by pożądane treści pojawiały się w Sieci w odpowiednim miejscu 
i czasie. Istotnym elementem jest także trafne rozpoznanie, jakiego rodzaju treściami lub 
hasłami do jakiego typu środowisk trafić, by uzyskać oczekiwany efekt.255 

Rosyjska teoria wojen informacyjnych powstała w opozycji amerykańskiej teorii 
cyberbezpieczeństwa praktykowanej również w Europie Zachodniej. Teoria ta polega na 
militarnym oraz wywiadowczym zastosowaniu nowych technologii z gruntu informatycznego, 
czyli działań realizowanych w cyberprzestrzeni. W teorii w wydaniu rosyjskim podkreślano 
obronny charakter działań, przez co przenoszenie zachodnich terminów na rosyjski grunt 
okazało się w efekcie zabiegiem manipulacyjnym, który miał za zadanie zmylić odbiorcę, co 
widać szczególnie podczas analizy porównawczej definicji wywodzących się z obu teorii. 
Przykładem może być tutaj kluczowe pojęcie „wojna informacyjna”, która według autorów 
rosyjskich jest rozumiana jako oddziaływanie na świadomość masową w ramach 
międzynarodowej rywalizacji różnych systemów cywilizacyjnych w przestrzeni informacyjnej, 
które mają za zadanie kontrolować zasoby informacyjne przeznaczone do wykorzystania w 
charakterze „broni informacyjnej”. Oznacza to, że mieszany jest pewien porządek natury 
militarnej z pozamilitarnym, a także ten technologiczny wyrażający się w cyberprzestrzeni z 
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porządkiem społecznym (informacyjnym). Nawiązuje to wprost do zimnej wojny, a także 
wojen psychologicznych, które były powszechne w relacjach Wschód-Zachód.256 

Celem wojny informacyjnej tzw. hybrydowej jest podporządkowanie swojemu państwu 
innych państw, ich elit oraz społeczeństwa w niezauważalny sposób, wykorzystując do tego 
zarówno jawne, jak i tajne kanały tj. dyplomacja, media, czy służby specjalne. Wojna 
informacyjna posługuje się również silnym oddziaływaniem psychologicznym, dywersją 
ideologiczną, czy polityczną. W Rosji środowisko polityczne oraz dziennikarskie uzasadnia 
walkę informacyjną wyższą koniecznością, która jawi się jako przeciwstawienie się 
„infoagresji” wytworzonej przez cywilizację atlantycką na czele ze Stanami Zjednoczonymi, 
wymierzoną w kierunku cywilizacji eurazjatyckiej, do której należy Rosja. Celem zaś wojny 
informacyjnej na Ukrainie jest chęć osłabienia tego kraju poprzez destabilizację wywarciem 
presji zarówno na władze, jak i ukraińskich obywateli. Wszystko po to, by Ukraina przyjęła 
ustrojowe rozwiązania funkcjonujące w Federacji Rosyjskiej. Jest to część realizacji finalnego 
planu, który zakłada przejęcie kontroli nad Ukrainą, która w efekcie w całości zostałaby 
włączona w strefę wpływów Rosji, jak miało to miejsce za czasów Związku Radzieckiego.257 

Wojna informacyjna w wykonaniu Rosji stała się wyraźnie widoczna podczas zbrojnego 
konfliktu z Ukrainą. Efektem tego był wirtualny konflikt „Rosja kontra Zachód”, który 
deklaruje solidarność z narodem ukraińskim. Ten konflikt przypomina stary model polityczny 
sprzed lat w postaci zimnej wojny, gdzie cała dyplomacja Rosji wobec USA opierała się na 
rywalizacji, dzieląc świat na Zachodni oraz ten z cywilizacji rosyjskiego świata, któremu sam 
wyznacza granice. Pomaga sobie w tym właśnie za pomocą wojny informacyjnej, na co do tej 
pory kraje zachodnie nie znalazły sposobu ani nie zdołały jej zneutralizować.258 

Wojna informacyjna w rosyjskim wydaniu w dużej mierze swój początek bierze z końca 
w 2013 roku, kiedy to została powołana międzynarodowa agencja pod nazwą „Rosja dzisiaj” 
(ang. Russia Today) obecnie „RT”. Połączyła ona telewizję „Russia Today”, rozgłośnię 
radiową „Gołos Rossii”, a także agencję informacyjną RIA Novosti. Tym sposobem powstał 
państwowy koncern posługujący się multimedialnymi formatami. Dynamikę swojego 
oddziaływania zyskują te podmioty poprzez tworzenie kont w mediach społecznościowych 
oraz ich regularne prowadzenie publikując content. Dwa lata później budżet państwowego 
„RT” został zwiększony o 40%, który był spożytkowany na rozszerzanie kanałów pod kątem 
językowym – powstała wersja kanału emitująca w języku francuskim i niemieckim. Natomiast 

                                                
256 J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, 
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_informacyjnej.pdf, Warszawa 2014, s. 
11-12, dostęp: 20.07.2021 r. 
257 Tamże, s. 5-6. 
258 J. Darczewska, Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego ABW” 2015, s. 59. 
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w 2014 roku zaprezentowano projekt, który obecnie osiągnął strategiczne oddziaływanie na 
rynku informacyjnym Rosji, czyli „Sputnik”. Projekt ten pełni rolę koordynatora i scala 
wykonywaną pracę rozgłośni zagranicznych, które pracują dla Moskwy pod wspólną marką 
„Gołos Rossii”. Informacje w „RT” są nadawane w 30 językach, a media społecznościowe, 
gdzie multiplikowane są treści, nadają przekazywanym wiadomościom większą siłę dotarcia 
do rzeszy odbiorców z zagranicy.259 

Propaganda Rosji w Polsce przeciwko Ukrainie wyrażająca się między innymi w 
kreowaniu wizji zagrożenia ze strony ukraińskiej jawiącej się w jej nacjonalistycznych i 
antypolskich naleciałościach rozpowszechniana jest przede wszystkim w przestrzeni 
internetowej. Sieć poza niszowymi pismami lub publikacjami książkowymi jest podstawowym 
narzędziem, które służy rozpowszechnianiu antyukraińskich stereotypów. Mają one na celu 
poparcie dla Rosji i jej działań w kontekście m.in. aneksji Krymu. Oprócz istotnego znaczenia 
rosyjskich służb w tym procederze w roli inspiratora tworzenia oraz rozprzestrzeniania treści, 
koniecznym jest również wymienienie Polaków, którzy nie działają na rosyjskich usługach, ale 
ze względu na swoje poglądy szerzą i propagują antyukraińskie treści w polskim internecie.260 

W wojnie informacyjnej, którą prowadzi Rosja stając w kontrze do świata zachodniego, 
wykorzystuje ona również propagandę historyczną. Przykładem może być ciągłe skłócanie 
Polski i Ukrainy, poprzez propagowanie informacji o banderowskich naleciałościach 
Ukraińców, którzy widzą w Polakach wrogów, jak również podając rzekome fakty o 
historycznych polskich postaciach, które z podobnych nacjonalistycznych i imperialistycznych 
pobudek „wyżynały” ludność ukraińską na Kresach. Za pomocą takiej propagandy kremlowska 
machina chce skłócić sąsiadujące ze sobą państwa, by w efekcie politycznie na tym skorzystać. 

Schemat kampanii propagandowej na przykładzie propagandy historycznej obejmuje 
najczęściej trzy zasadnicze fazy. Pierwsza z nich polega na jej uruchomieniu za pomocą 
publikacji w specjalistycznym tytule prasowym, który jest związany ze służbami specjalnymi 
lub wojskiem, prezentując w nim interpretację historycznych wydarzeń w formie historycznego 
komentarza. Druga faza to włączenie się w propagowanie tematu przez popularne agencje 
informacyjne (także tabloidowe) oraz rosyjską prasę drukowaną, serwisy informacyjne i 
telewizję. Na tym etapie budowania propagandy w dyskusji czynnie biorą udział publicyści, 
politycy i ludzie kultury – wszyscy narodowości rosyjskiej, co ma pokazać stanowisko liderów 
opinii publicznej i wpłynąć tym samym na całą opinię publiczną. W treści tej dyskusji próżno 
szukać odwołania się do źródeł historycznych, czy aktualnych wyników historycznych badań 

                                                
259 Tamże, s. 66. 
260 M. Urban, Ukrainiec jako wróg: rosyjska propaganda i jej wpływ na nastroje w Polsce, „Ante Portas. Studia 
nad Bezpieczeństwem” 2016 nr 1(6), s. 93. 
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na dany temat. Faza druga obejmuje również pojawianie się artykułów w liberalnej lub 
lewicowej prasie zachodniej. W trzeciej i ostatniej fazie włączają się przedstawiciele rosyjskiej 
władzy albo przedstawiciele państwowych instytucji mający za zadanie przedstawić oficjalne 
państwowe stanowisko w toczącej się dyskusji w ten sposób spekulacje. Należy przy tym 
wskazać, że historyczna propaganda tworzona przez władzę Rosji prowadzona jest z szerokim 
wykorzystaniem technik dezinformacyjnych realizowanych za pomocą środków masowego 
przekazu – w tym w dużej mierze za pomocą internetu. Odnotowuje się również istotną 
aktywność przedstawicieli administracji państwowej Federacji Rosyjskiej.261 

Według Wojciecha Sitarza rosyjska propaganda wyrażona w wojnie informacyjnej ma 
trzy podstawowe grupy docelowe:262 

§ grupa wewnętrzna – przekaz skierowany jest do Rosjan i ma za zadanie 
konsolidowanie ich wokół jednej wspólnej idei dając w efekcie stabilizację społeczno-
polityczną w państwie; 

§ grupa zewnętrzna – która obejmuje odbiorców z zagranicy; przekaz charakteryzuje się 
klarowną interpretacją danego wydarzenia i jest kierowany przede wszystkim do 
zachodniego odbiorcy, który nie posiada dostatecznej wiedzy na temat sytuacji 
politycznej na Wschodzie oraz nie ma wyrobionego określonego stanowiska w 
kontekście Rosji lub do tych, którzy pochwalają politykę działania tego państwa; 

§ grupa „półzewnętrzna” – obejmująca diasporę rosyjską tj. Rosjan lub obywateli 
rosyjskojęzycznych, którzy mieszkają na terenie tzw. bliskiej zagranicy. Jako przykład 
wyodrębnienia takiej grupy odbiorców Sitarz wskazuje na mieszkańców obwodu 
donieckiego i ługańskiego na Ukrainie, którzy odpowiednio wcześniej byli 
konsekwentnie indoktrynowani przez media rosyjskie, by aneksja tych ziem mogła być 
przeprowadzona z pozytywnym rezultatem dla Krymu. 
Identyfikowaniem przypadków rosyjskiej dezinformacji medialnej zajmuje się zespół 

działający pod nazwą EU East Stratcom Team, który został powołany w 2015 roku. Jego celem 
jest demaskowanie materiałów, które manipulują informacją w ramach kampanii 
dezinformacyjnych prowadzonych przez Rosję. Grupa ta prezentuje cotygodniowe raporty w 
postaci „Disinformation Review”. Zespół pracujący w ramach tej tematyki uważa się za 

                                                
261 L. Pietrzak, B. Cichocki, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Propaganda historyczna Rosji w latach 2004-
2009, https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/analizy-raporty-i-nota/1841,Propaganda-historyczna-
Rosji-w-latach-2004-2009.html, s. 9-10, dostęp: 21.07.2021 r. 
262 W. Sitarz, Kryzys ukraiński w rosyjskich mediach. Dziennikarstwo w warunkach wojny informacyjnej, 
„Dziennikarstwo i media” 2014 nr 4, s. 70. 
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najważniejszą inicjatywę w całej Europie w kontekście efektywnego obalania tez, które są 
zawierane w rosyjskich przekazach dezinformacyjnych.263 

Na stronie internetowej grupy zadaniowej można przeczytać, że została ona powołana 
dzięki Radzie Europejskiej, która zleciła Wysokiemu Przedstawicielowi Unii ds. zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa, by we współpracy z innymi instytucjami UE, a także państwami 
członkowskimi przedłożył plan działania, który dotyczyłby komunikacji strategicznej. Zespół 
finansowany jest z budżetu instytucji Unii Europejskiej, gdzie w 2018 r. przyznano na jej 
działanie 1,1 mln euro, a budżet na 2019 rok miał wzrosnąć do 3 mln euro. Wszystko po to, by 
zapewnić profesjonalne monitorowanie mediów, analizę danych i zakresu dezinformacji. 
Zespół składa się z szesnastu osób będących pełnoetatowymi pracownikami instytucji UE 
pochodzącymi z państw członkowskich wspólnoty europejskiej. Różni ich doświadczenie 
zawodowe, ale łączy umiejętność władania kilkoma językami, w tym rosyjskim.264 

Do zadań grupy EastStratcom należy przede wszystkim:265 
§ opracowywanie produktów oraz kampanii komunikacyjnych, które są ukierunkowane 

na doskonalsze wyjaśnianie polityki Unii Europejskiej w krajach tzw. Partnerstwa 
Wschodniego tj. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, czy wreszcie 
Ukraina; 

§ wspieranie wysiłków Unii Europejskiej, które mają na celu wzmocnienie środowiska 
regionalnego w krajach Partnerstwa Wschodniego, wzmacniając ich współpracę z 
podmiotami UE; 

§ raportowanie i analizowanie trendów dezinformacyjnych, a także ujawnianie i 
wyjaśnianie dezinformacyjnej narracji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości w 
kontekście dezinformacji pochodzącej z Federacji Rosyjskiej rozprzestrzeniającej się z 
rosyjskich źródeł na przestrzeń medialną państw Partnerstwa Wschodniego. 
Powoływanie w strukturach europejskich różnych zespołów mających za zadanie 

walczyć z rosyjską dezinformacją, która jest elementem wojny informacyjnej, świadczy o 
istotnym problemie naszych czasów, w którym informacja jest produktem mającym wpływ na 
pokój lub konflikty na świecie i może gruntownie zachwiać porządkiem międzynarodowym. 
Sprzyja temu internet, który pozwala fałszywej informacji na szybki przekaz docierając do 
szerokiej publiczności w kraju i zagranicą poprzez swój ponadpaństwowy charakter. 
 

                                                
263 Questions and Answers about the East StratCom Task Force, 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-
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264 Tamże. 
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2.4.2 Narzędzia wykorzystywane w rosyjskiej wojnie informacyjnej 
 

Teoria wojny informacyjnej w Rosji posiada wieloletnią tradycję i sięga lat 40. XX 
wieku, kiedy wykładano przedmiot w Wojskowym Instytucie Języków Obcych traktujący o 
tzw. specpropagandzie. W latach 90. zmieniono program wycofując teorię z nauczania, by w 
roku 2000 ponownie wróciła na uczelnię wyższą. Były Instytut Języków Obcych jest 
Wydziałem Informacji Wojskowej i Języków Obcych Wojskowego Instytutu Ministerstwa 
Obrony Federacji Rosyjskiej. Tam są kształceni specjaliści zajmujący się organizacją 
informacji z zagranicy oraz komunikacji wojskowej, analizowaniem informacji oraz 
monitoringiem, a także opracowywaniem wojskowej informacji. Katedra Bezpieczeństwa 
Informacyjnego zajmuje się badaniami i dydaktyką z zakresu specpropagandy, którą realizuje 
w ramach nauczania wojskowych oraz dziennikarzy będących korespondentami wojennymi. 
Reforma Instytutu była spowodowana zapoczątkowaniem prac nad Doktryną bezpieczeństwa 
informacyjnego Federacji Rosyjskiej, która została ogłoszona w 2000 roku i objęła uczelnie 
oraz instytuty resortowe. W rezultacie temat problematyki wojen informacyjnych dorobił się 
statusu nauki akademickiej.266 

Upadek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich nie sprawił, że jeden z 
najlepszych systemów wywiadowczych na świecie nagle przestał istnieć. Rosja nadal 
wykorzystuje swoje struktury szpiegowskie jeszcze z czasów zimnej wojny z USA. Federacja 
Rosyjska to kraj uzdolnionych programistów, ale również cyberprzestępców z wysokimi 
umiejętnościami hakerskimi, co przyniosło skutek w postaci jednej z największych cyberarmii 
na całym świecie. Znamiennym faktem jest, że znaczna część wirusów, robaków, czy trojanów 
komputerowych pochodzi z Rosji, a w tym czasie w tym państwie tworzone są oprogramowania 
antywirusowe, które w światowych rankingach zyskują wysokie pozycje w kontekście 
skuteczności wykrywania i zwalczania złośliwego oprogramowania na komputerach 
użytkowników. Takie połączenie faktów przynosi na myśl porównanie lekarza, który w sposób 
celowy zaraża pacjentów, by za chwile przyjść im z pomocą i przepisać potrzebne lekarstwa.267 

Mówiąc o narzędziach oraz miejscu dokonywania rosyjskiej dezinformacji w raporcie 
Centrum Stosunków Międzynarodowych pt. „Wojna informacyjna w Internecie – 
przeciwdziałania prokremlowskiej dezinformacji w państwach Europy Środkowej i 
Wschodniej” wymieniono trolling, jako element przestrzeni mediów społecznościowych oraz 
występujący w komentarzach widniejących pod artykułami zamieszczonymi na stronach 
internetowych. W polskiej przestrzeni internetowej tzw. rosyjskie trolle mają szczególnie 
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wysoki poziom aktywności. Niepokojący jest fakt, że ich komentarze można spotkać pod 
największymi polskimi serwisami informacyjnymi tj. wp.pl, onet.pl, czy interia.pl. Tematy, 
które są przez nich poruszane kluczą najczęściej między NATO, UE i Rosją. Trudność może 
jednak sprawiać rozróżnienie komentarza prawdziwego od tego autorstwa rosyjskiego trolla. 
Można przy tym posiłkować się przesłankami, tj. brak znaków diakrytycznych 
charakterystycznych dla polskiego języka np. przy „ł”, „ę”, czy „ź”, czy też sposób 
argumentacji swoich racji.268 

Manipulowanie opinią publiczną w kwestii NATO jest jedną z podstawowych narracji 
Kremla w Polsce. Raport wskazuje, że w okresie objętym badaniem, czyli od lipca do 
października 2016 roku dyskusja na temat Paktu Północnoatlantyckiego była szeroka w 
związku ze szczytem NATO w Warszawie. Metodą dezinformacji, którą zastosowano w 
ówczesnym czasie były fałszywe wywiady, które miały być przeprowadzone z 
najważniejszymi polskimi generałami. W publikacjach tych wyrażony był ich sceptycyzm w 
kontekście sojuszu z USA oraz niepochlebne opinie o samym lipcowym szczycie NATO w 
polskiej stolicy. Takie działanie miało na celu podważenie wiarygodności Paktu w oczach 
Polaków oraz przyjęcie antynatowskiego punktu widzenia. Badanie wykazało, że dwa fałszywe 
wywiady o takiej specyfice ukazały się w przeddzień szczytu NATO w Warszawie oraz 
pierwszego dnia międzynarodowego spotkania.269 

Wojnie informacyjnej służy zaangażowanie w informowanie odbiorców pewnego 
autorytetu, który cieszy się wiarygodnością wśród opinii publicznej. Przykładem może być 
wojskowy dziennikarz, który brał udział w wydarzeniach na terenie wschodniej Ukrainy. Zyska 
on większą wiarygodność wśród audytorium niż nieznany żołnierz.270 

Taki autorytet może być umiejętnie wykorzystany przez rosyjską propagandę, która 
dzięki takiemu zabiegowi zyska na podwyższeniu swojej wiarygodności. Z jednej strony, 
utwierdzi w przekonaniu Ukraińców mających poglądy prorosyjskie, ale przede wszystkim 
będzie chciał przekonać euroentuzjastów do racji Rosji w tym konflikcie. 

Wojna informacyjna charakteryzuje się szczególnym znaczeniem dla rządzących 
dopiero wtedy, kiedy obie strony zwaśnionych państw są ze sobą w konflikcie. Dowodem tego 
są wyniki badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, które objęły dostępność 
kanałów telewizyjnych na obszarze ukraińsko-rosyjskiego konfliktu. Podstawą badania było 
80% przebadanych osób, które zadeklarowały, że telewizja jest dla nich najbardziej 
atrakcyjnym środkiem masowego przekazu w celu pozyskiwania informacji. Wśród najbardziej 
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dostępnych ukraińskich kanałów znalazły się: 1+1, Inter, Pierwszy Narodowy, ICTV, Ukraina, 
Nowy Kanał, a także Piąty Kanał. Na terenie Ukrainy obowiązuje formalna blokada transmisji 
kanałów wschodniego sąsiada, będącego jednocześnie przeciwnikiem, czyli Federacji 
Rosyjskiej. Jednak, mimo to mieszkańcy wschodniej części Ukrainy mogą swobodnie oglądać 
rosyjską telewizję. Jest możliwość ściągania sygnału takich kanałów, jak: Kanał Rossija, RTR, 
Kanał Pierwszy (ORT), czy NTV.271 

Ta sytuacja miała jednak swój cel w postaci umyślnego skrzywienia obrazu 
rzeczywistości w oczach mieszkających tam obywateli Ukrainy, będących odbiorcami dwóch 
skrajnie różnych przekazów. W przedstawionej sytuacji istotne jest również to, że w ukraińskim 
systemie prasowym istnieje kilka grup medialnych będących własnością osób działających 
blisko władzy. Mimo prób podjęcia walki z takim stanem rzeczy w postaci różnych 
internetowych projektów informacyjnych, by ograniczyć wpływ władzy na przekazy 
medialnie, nie dało to realnego rezultatu. Należy również wspomnieć o tym, że przechylonej 
szali medialnego wpływu na stronę Rosji sprzyja słaba aktywność ukraińskich mediów poza 
granicami kraju. Prowadzi to do sytuacji, w której do Ukraińców żyjących w innych państwach 
(ukraińskiej diaspory) docierają rosyjskie środki masowego przekazu, a co za tym idzie, 
indoktrynują ich według rosyjskiej polityki zagranicznej.272 

Kreml jako swoje oręże dezinformacyjne wykorzystał fałszywe konta w mediach 
społecznościowych, które charakteryzują się pełnym lub częściowym zautomatyzowaniem; są 
też konta obsługiwane przez ludzi. Rolą rosyjskich trolli i botów jest pisanie komentarzy oraz 
multiplikowanie treści dezinformacyjnych na wielu kontach i kanałach społecznościowych, by 
stworzyć wrażenie prawdziwego zaangażowania internautów. Przykładem takiego działania 
był incydent z 2014 roku, kiedy to prawdopodobnie armia trolli zaatakowała witrynę 
brytyjskiego dziennika „The Guardian” publikując tam 40 tys. komentarzy dziennie.273 

Jeden z dziennikarzy „The Guardian” wskazał, że w tzw. rosyjskiej fabryce trolli, która 
mieści się w Petersburgu, jej pracownicy otrzymują wynagrodzenie rzędu 500 dolarów 
amerykańskich miesięcznie. Ich zadaniem jest zarządzenie wieloma fałszywymi kontami oraz 
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rozpowszechnianiem na nich rosyjskiej propagandy polegającej na dezinformacji.274 Adrian 
Chen, dziennikarz amerykańskiego dziennika „The New York Times” donosił, że miesięczne 
honorarium może dochodzić nawet do 777 dolarów amerykańskich.275 

Centrum Doskonałości Komunikacji Strategicznej NATO (StratCom) w 
przeprowadzonym przez siebie badaniu w kontekście działań trollingowych, analizując przy 
tym wnikliwie i systematycznie sekcje komentarzy pod tysiącami artykułów dotyczących 
kryzysu na Krymie oraz całej Ukrainie wykazało, że stosowany był przez trolli trójstopniowy 
proces wabienia internautów. W pierwszym kroku publikowany jest kontrowersyjny komentarz 
nawiązujący do artykułu w celu zwrócenia uwagi innych czytelników i sprowokowania do 
odpowiedzi, a kolejno do dyskusji. Drugi krok to włączenie się do dyskusji kolejnego trolla w 
przypadku zbyt długiego oczekiwania na komentarz prawdziwego internauty. Wciela się on 
wówczas w rolę niezdarnego oponenta lub wprost przeciwnie – w przesadnie chwalącego, by 
spowodować tzw. zaangażowanie niekontrolowane. W tym momencie następuje faza trzecia – 
takie kierowanie dyskusją, by odbiec od tematyki artykułu i przejść do komentowania 
wybranych stwierdzeń. Wszystko po to, by jak najsilniej zantagonizować całą dyskusję. W ten 
sposób pozornie tworzy się dyskusja, która pokazuje „odmienne” poglądy na konflikt 
ukraińsko-rosyjski, a czytelnik sam może rozstrzygnąć, argumenty której strony są bardziej 
przekonujące.276 

Rosyjska dezinformacja w przestrzeni internetowej odbywa się w znaczącej mierze w 
serwisach społecznościowych tj. Facebook i Twitter. Tworzone są na nich fałszywe konta, które 
wykorzystywane są do walki politycznej. We wrześniu 2017 roku Facebook w swoim 
oświadczeniu wskazał, że sprawdził wydatki kont rosyjskich firm na reklamę. Wyniki 
wykazały, że od czerwca 2015 roku do maja 2017 roku wyniosły one ok. 100 000 dolarów 
amerykańskich i były związane z ok. 3000 tysiącami reklam emitowanymi przez ok. 470 
nieprawdziwe konta i strony naruszające regulamin serwisu. Analiza wykazała również, że 
zarówno wskazane konta, jak i strony były ze sobą powiązane i prawdopodobnie działały poza 
granicami Federacji Rosyjskiej. W oświadczeniu zawarto informację, że większość z 
wyświetlanych reklam nie odnosiła się wprost do wyborów prezydenckich w Stanach 
Zjednoczonych, ani do głosowania na konkretnego kandydata. Treści koncentrowały się na 

                                                
274 S. Walker, Salutin’ Putin: Inside a Russian Troll House, “Guardian”, April 2, 2015, 
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/putin-kremlin-inside-russian-troll-house, dostęp: 21.07.2021 r. 
275 A. Chen, “eAgency”, “New York Times”, June 2, 2015; http://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-
agency.html, dostęp: 21.07.2021 r. 
276 Tamże. 
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wzmacnianiu polaryzacji przestrzeni społecznej, dlatego dotykały m.in. tematów mniejszości 
seksualnych, problemów rasowych, imigracji, czy prawa do broni.277 

Formą oddziaływania są również boty, będące programami działającymi w Sieci w taki 
sposób, by najwierniej odwzorować w niej aktywność człowieka. Fałszywe konta generujące 
setki komentarzy dziennie założone na Facebooku czy na Twitterze mają za zadanie stworzyć 
wśród użytkowników kanału złudne wrażenie, że jakiś postulat, rozwiązanie społeczno-
polityczne posiada szerokie poparcie wśród społeczeństwa. Wykorzystują przy tym szereg 
wysoko promowanych hashtagów, by zdobywać popularność.278 

W serwisie Twitter popularność zyskuje się poprzez liczbę obserwujących, retweetów, 
otrzymanych serduszek, czy odpowiedzi na tweety. Podobnie wygląda to na Facebooku, gdzie 
popularność aktualności podbijają udostępnienia i lajki. Aby taką popularność zyskać należy w 
stosunkowo krótkim czasie przyciągnąć uwagę internautów chwytliwym viralowym wpisem, a 
następnie kontynuować proceder, by kolejno powiększać rzeszę odbiorców. Taki algorytm 
zarządza każdą platformą społecznościową, a uczciwe dążenie do realizacji założonego sobie 
celu jest trudne i wymaga czasu. Dlatego w odpowiedzi na chęć szybkiego zysku w postaci 
szerokiej rzeszy odbiorców zaczęto uciekać się co najpowszechniejszej formy oszustwa, jaką 
jest tworzenie farm fałszywych zwolenników wytwarzających sztuczny ruch na stronie. 
Wystarczy założyć od kilkudziesięciu do kilkuset fałszywych adresów mailowych, a na ich 
podstawie utworzyć konta w mediach społecznościowych odpowiednio je uwiarygadniając 
zdjęciami i informacjami, by rozpropagować informację do szerokiego grona sięgającego 
nawet setek tysięcy osób.279 

Inną formą są trolle i tzw. sockpuppets – zarówno jedna jak i druga grupa ma za zadanie 
kierować dyskusją w Sieci. Pierwsza grupa ma kierować dyskusją i sprowadzać ją na 
emocjonalne tory. Zaś druga grupa, której dosłowne tłumaczenie to „lalki wykonane ze 
skarpet” pod przykrywką również fałszywej tożsamości działają w nieco inny sposób. Ich 
zadaniem jest branie udziału w dyskusji wspierając, bądź krytykując konkretne tezy, poglądy, 
czy internetową działalność pewnych osób. Jednak ich rola, podobnie jak trolli, prowadzi do 
manipulowania internetową opinią publiczną.280 

Formą oddziaływania na rzecz dezinformacji w przestrzeni internetowej są oczywiście 
fałszywe informacje tzw. fake news. Z gwałtownym wzrostem skali tego procederu Polacy 
                                                
277 An Update On Information Operations On Facebook, https://about.fb.com/news/2017/09/information-
operations-update/, dostęp: 25.07.2021 r. 
278 P. Pogorzelski, Zagrożenie rosyjską dezinformacją w Polsce i formy przeciwdziałania, 
http://www.kew.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/Piotr-Pogorzelski-Zagrożenie-rosyjską-dezinformacją-w-
Polsce-i-formy-przeciwdziałania.pdf, Wojnowice 2017, s. 10-13, dostęp: 23.07.2021 r. 
279 P.W. Singer, E.T. Brooking, Nowy rodzaj wojny. Media społecznościowe jako broń, Kraków 2019, s. 184-
185. 
280 Tamże. 
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zetknęli się po rozpoczęciu rewolucji na Ukrainie w 2013 roku (tzw. Euromajdan). Źródłem 
nieprawdziwych wiadomości były i są do tej pory tworzone nowe i nikomu nieznane serwisy 
informacyjne powielające własne treści, jak również znane serwisy internetowe i tradycyjne 
media, które nie wywiązały się z dziennikarskiego obowiązku sprawdzenia informacji w kilku 
źródłach lub takie, którym zależało na poszerzeniu audytorium danego newsa, który był zgodny 
z ich linią programową, a także czołowe rosyjskie media propagandowe.281 

Media tradycyjne, a więc telewizyjne programy publicystyczne czy serwisy 
informacyjne, mogą zarówno spełniać rolę narzędzia ostatecznego, jak również być jedynie 
pośrednikiem w wywołaniu tzw. szumu medialnego wokół konkretnego tematu. Przykładem 
środka pośredniczącego, który ma za cel wywołanie efektu w innym miejscu są podobne do 
siebie niewielkie serwisy internetowe. Ich zadaniem jest uprawdopodobnienie jakiejś 
informacji, w tym celu treści są przekopiowywane na kolejne strony, często z dokładnie takim 
samym tytułem, leadem, czy nawet zdjęciem wizualizującym treść.282 

Piotr Pogorzelski wskazuje, że fake news dzielą się na dwie grupy: informacje 
całkowicie wymyślne oraz te oparte na częściowej prawdzie. Przykładem pierwszego typu 
informacji w całości nieprawdziwej może być wiadomość o 3-letnim dziecku przybitym do 
ogłoszeniowej tablicy, które miało zostać skrzywdzone przez ukraińskie siły zbrojne w 
Słowiańsku latem 2014 roku. Jakiś czas później udowodniono, że taka sytuacja nie miała 
miejsca, jednak wciąż można ją znaleźć wpisując w wyszukiwarkę internetową. Autor 
przywołuje również przykład typu fake newsa opartego częściowo na prawdzie, który często 
wykorzystywany jest przez rosyjską propagandę. W sierpniu 2017 r. jeden z rosyjskich 
wojskowych kanałów poinformował, że na bannerze kibiców klubu piłki nożnej Legia 
Warszawa podczas meczu z Astaną widniał napis w języku angielskim, który wskazał, że 
podczas Powstania Warszawskiego Niemcy wraz z banderowcami zamordowali 160 tys. osób, 
z czego tysiące z nich stanowiły dzieci. Jednak o banderowcach na wspomnianym bannerze nie 
było mowy.283 

Kate Hartley na podstawie wyników przeprowadzonych badań na University od 
Western Ontario wskazuje, że fałszywe wiadomości mogą przybrać trzy różne typy:284 

                                                
281 Tamże. 
282 Tamże. 
283 Tamże. 
284 K. Hartley, Komunikacja w kryzysie, Warszawa 2020, s. 31; S.J. Hoffman, Y. Mansoor, N. Natt, L. Sritharan, 
J. Belluz, T. Caulfield, Y. FAreedhoff, J.N. Lavis, A.M. Sharma Celebrities’ impact on health-related 
knowledge, attitudes, behaviors, and status outcomes: Protocol for a systematic review, meta-analysis, and 
meta-regression analysis, “Systematic Reviews” 2017 nr 6(1) t. 13. 
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§ pierwszym są poważne fabrykacje, które dzielą się na celowe fałszywe relacje 
dziennikarzy oraz reporterów po to, by chętnie je klikano oraz wybiórczość i celowe 
zniekształcenie faktów, które wynikają z tendencyjności reportera; 

§ drugim są tzw. mistyfikacje na dużą skalę, które polegają na celowym fałszowaniu i 
fabrykowaniu wiadomości, szybko udostępniane dalej w mediach społecznościowych 
przez osoby nieświadome kłamstwa, które uwierzyły w ich wiarygodność; 

§ trzecim typem jest typ humorystyczny, który polega na pojawianiu się zmyślonych 
historii w serwisach o charakterze satyryczno-rozrywkowym. Ich celem nie jest 
wprowadzanie w błąd, ale ośmieszenie pewnych zjawisk. Przykładem w Polsce jest 
ASZdziennik.pl. 

 Podsumowując niniejszy rozdział należy podkreślić długą i trudną drogę, którą 
Federacja Rosyjska przebyła od 1991 roku do chwili obecnej, by zacząć świadomie kreować 
swój wizerunek na arenie międzynarodowej. W tym procederze istotną rolę odegrało 
sformułowanie i ewolucyjne wprowadzanie w życie tożsamości narodowej, która przez długi 
czas budowana była na spuściźnie imperium radzieckiego. 

Na kreowanie wizerunku Rosji silnie wpłynęła zmiana polityki zagranicznej wobec 
Zachodu, a także wobec państw niegdyś będących częścią ZSRR. Do kreowania obrazu Rosji 
wśród państw na świecie przyczynia się także postać prezydenta Władimira Putina 
promowanego na silną i niezależną głowę państwa dbającą o swoich obywateli oraz 
wywołującą respekt wśród gospodarczych partnerów z zagranicy. Wzbudził on na nowo u 
Rosjan tęsknotę za imperializmem, obiecując im powrót do czasów świetności carskiej i 
radzieckiej. 

Jednym z głównych narzędzi prowadzenia polityki wizerunkowej przez Rosję są media 
krajowe, które ukazując się w kilku językach (tj. telewizja „RT”) wpływają realnie na 
postrzeganie tego państwa w świecie. Przyczynia się również do tego prowadzona przez 
Moskwę wojna informacyjna przeciwko Zachodowi. Z chwilą upowszechnienia się internetu 
stała się ona nieodzownym orężem dezinformacji i manipulowania zagranicznej opinii 
publicznej, by czerpać z tego dla siebie wymierne korzyści. 
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ROZDZIAŁ 3. 

BADANIA WŁASNE 
– RAMY METODOLOGICZNE 

Niniejszy rozdział służy usystematyzowaniu zakresu metodologii badań 
przeprowadzonych w części badawczej rozprawy. Praca ma charakter interdyscyplinarny, 
dlatego zostaną użyte metody zarówno z zakresu dyscypliny nauk o polityce i administracji, 
jak również nauk o komunikacji społecznej i mediach. Precyzyjne określenie przedmiotu 
badania, celu, problemu badawczego, postawienie trafnych hipotez oraz posłużenie się 
odpowiednimi metodami badawczymi ma przyczynić się do prawidłowego przeprowadzenia 
badania oraz sformułowania wniosków końcowych. 

Wybór państwa w postaci Federacji Rosyjskiej w kontekście wizerunku w 
polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych jest ugruntowany z jednej strony 
stosunkowo małym zainteresowaniem Polaków sprawami międzynarodowymi285, zaś z drugiej 
strony zainteresowaniem tylko tymi sprawami, które w szerokim stopniu dotyczą 
Rzeczypospolitej. Państwem, które wzbudza największe emocje w polskich mediach – również 
internetowych – jest właśnie Rosja i jej polityka na różnych płaszczyznach, z czego największa 
polaryzacja widoczna jest przy tematach historycznych. Badanie CBOS z 2015 roku wykazało, 
że Polacy w stosunkach z sąsiednimi krajami, najgorzej oceniają swoje relacje właśnie z 
Rosją.286 Dlatego interesującym aspektem jest ukazywany wizerunek Federacji Rosyjskiej 
właśnie w internetowych polskojęzycznych serwisach informacyjnych. 
 

3.1 Przedmiot i cel badania 
 

Przedmiotem badania są trzy wydarzenia, które istotnie wpływają na wizerunek Rosji 
odbierany przez Polaków. Wizerunek ten tworzy się m.in. za pośrednictwem polskojęzycznych 
internetowych serwisów informacyjnych, które jeszcze w 2017 roku były drugim po telewizji 

                                                
285 Postawy Polaków wobec mediów i płacenia za treści. Czerwiec 2018, http://pressclub.pl/wp-
content/uploads/2018/07/Postawy-Polak%C3%B3w-wobec-medi%C3%B3w-i-p%C5%82acenia-za-
tre%C5%9B%C4%87-raport-z-badania.pdf, s. 6, dostęp: 28.03.2021 r. 
286 Zob. Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS), O stosunkach z sąsiednimi krajami – relacje polityczne a 
nastawienie do nacji, Komunikat z badań nr 30/2015, oprac. M. Omyła-Rudzka, 
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_030_15.PDF, dostęp: 15.01.2021 r. 
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źródłem informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie, sytuując się przed prasą drukowaną i 
radiem.287 

Pierwszym analizowanym wydarzeniem jest 80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-
Mołotow, które dokonało się 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie i zostało zawarte przez 
ministrów spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRR. Przez historyków badających przyczyny 
wybuchu II wojny światowej oceniany jako bezpośrednia przyczyna konfliktu zbrojnego, który 
rozpoczął się 1 września 1939 roku napaścią Hitlera na Polskę. Co roku powraca dyskusja na 
temat znaczenia tego porozumienia, które przyjęło się również określać paktem Hitler-Stalin, 
jednak okrągła rocznica jego podpisania dała impuls do tego, by temat ten bardziej zaistniał 
m.in. na łamach serwisów internetowych. Celem analizy w kontekście tego wydarzenia 
historycznego, było sformułowanie wniosków na podstawie sposobu przedstawiania Związku 
Radzieckiego jako strony paktu jak również Federacji Rosyjskiej będącej spadkobierczynią po 
ZSRR.  

Drugim wydarzeniem poddanym analizie będzie 80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej, której główne obchody upamiętniające odbyły się w Warszawie. Na ową 
uroczystość nie został zaproszony prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, co wywołało 
dyskusję, na wielu internetowych serwisach informacyjnych – również tych 
międzynarodowych. Przywołane drugie studium przypadku otwiera pole do szerszej dyskusji 
w kontekście odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej. Spekulacjami na ten temat 
posługuje się Kreml, który wykorzystując takie rocznice kreuje swoją politykę historyczną, 
mającą na celu usytuowanie Związku Radzieckiego w 1939 roku w roli ofiary, a nie kata. 
Badaniem zostaną objęte wycinki prasowe z polskojęzycznych internetowych serwisów 
informacyjnych, które informowały oraz komentowały brak obecności Władimira Putina na 
wrześniowych uroczystościach w Polsce, jego przyczynę oraz reakcję Kremla na brak 
wystosowanego zaproszenia. 

Trzecim i ostatnim wydarzeniem, które zostanie poddane analizie w kontekście 
wizerunku Rosji w polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych będą obchody 
75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady 
Auschwitz. Wybór tego case study ma swoje fundamenty w kontrowersyjnym zapleczu 
uroczystości upamiętniających, gdyż w opozycji do corocznych obchodów organizowanych 
przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z polskimi władzami, pojawiły 
się w 2020 roku alternatywne obchody organizowane przez Wiaczesława Mosze Kantora – 
rosyjskiego oligarchę żydowskiego pochodzenia. 23 stycznia 2020 r. w Instytucie Pamięci 

                                                
287 Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS), Media online, Komunikat z badań nr 53/2017, oprac. M. 
Feliksiak, s. 1, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_053_17.PDF, dostęp: 15.01.2021 r. 
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Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się Światowe 
Forum Pamięci Holocaustu. Na wydarzenie został zaproszony prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda, jednak informacja o tym, że nie będzie on mógł zabrać głosu w imieniu 
narodu polskiego przesądziła o tym, iż nie pojawił się on na wydarzeniu. Sytuacja dualizmu 
obchodów 75. rocznicy miała najprawdopodobniej wskazać odbiorcy mediów, na co według 
polityki historycznej Rosji należy położyć największy nacisk – czyli na wyzwolenie obozu 
przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku. 

Należy zaznaczyć, że wszystkie trzy przywołane case studies opierają się na gruncie 
historycznym i są ze sobą wzajemnie połączone wspólnym mianownikiem w postaci konfliktu 
wyjaśniania historii przez Warszawę oraz Moskwę. Mają one jednak szczególne znaczenie, w 
kontekście wizerunku Rosji w polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych. 

Celem teoretycznym badania będzie charakterystyka wizerunku Rosji w wybranych 
polskojęzycznych serwisach informacyjnych. Kształtowanie się tego wizerunku przybrało na 
znaczeniu wraz z rozwojem internetu oraz wzrostem popularności internetowych serwisów 
informacyjnych, które stały się popularnym źródłem wiedzy wśród polskich internautów 
zarówno o Polsce, jak i o świecie. Dlatego wydźwięk publikowanych tam informacji na temat 
Rosji ma istotne znaczenie w kontekście Polaków w postrzeganiu zarówno państwa, jego 
władzy, jak również obywateli. 

Natomiast celem praktycznym badania będzie analiza wizerunku Federacji Rosyjskiej 
na podstawie 3 różnych polskojęzycznych serwisów informacyjnych. Do jego prawidłowej 
realizacji niezbędne będzie przywołanie zarówno serwisów, które posiadają znamiona 
prorosyjskości, jak również te umiarkowane i te uchodzące za antyrosyjskie. Przywołanie treści 
w skrajnych światopoglądowo serwisach ma za zadanie skonfrontować dyskurs o tych samych 
wydarzeniach relacjonowanych przez różne internetowe serwisy. Narracja tam prezentowana 
będzie poddana wnikliwej analizie, by doprowadzić do racjonalnych wniosków końcowych. 
 

3.1.1 Problem badawczy i hipotezy badawcze 
 

Problem badawczy (naukowy) stanowi stan naszej niewiedzy w obrębie danej wiedzy, 
która jest wynikiem badań innych naukowców. Niewiedza ta musi mieć jednak charakter 
obiektywny. Problemem naukowym jest zatem subiektywny stan niedostatków wiedzy w 
obrębie danej dyscypliny naukowej. Niedostatki te mają charakter braku naukowych 
odpowiedzi na postawione pytania, które logicznie wynikają z aktualnego stanu wiedzy. 
Sformułowanie problemu badawczego polega zatem zarówno na określeniu, jak i objaśnieniu 
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w sposób obiektywny pewnego stanu niewiedzy obecnego na gruncie wiedzy 
dotychczasowej.288 

Przystępując do badania przywołanego wcześniej zjawiska wizerunku Rosji w 
polskojęzycznych serwisach informacyjnych w oparciu o dorobek współczesnej wiedzy na ten 
temat zdecydowałam się postawić następujące pytania badawcze: 

§ jaki rodzaj dyskursu oraz jakie typy narracji występują w kontekście Rosji w badanych 
polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych? Warto jednak podkreślić, 
że na tym etapie trudno jest stwierdzić, które typy dominują, można jedynie określić, 
jakie istnieją; 

§ na czym polega różnica w prezentowaniu informacji o tych samych wydarzeniach w 
każdym z internetowych serwisów informacyjnych objętym badaniem? 

§ na podstawie jakich źródeł powstają informacje prezentowane w serwisach? 
§ w jaki sposób konstruowane są przekazy w badanych internetowych serwisach 

informacyjnych oraz na jakim poziomie spełniają wymogi rzetelnego tekstu 
informacyjnego? Przykładem takiej rzetelności jest m.in. zasada obiektywizmu, czy 
sięganie po minimum dwa źródła informacji; 

§ jaka jest zależność między publikowanymi informacjami w serwisach uchodzących za 
prorosyjskie oraz tych, które mają znamiona antyrosyjskich? 
Kolejnym etapem jest przywołanie hipotez badawczych, które są jednym z elementów 

procesu badawczego pozwalającym na werbalizację przypuszczeń badacza będących 
odpowiedzią na wcześniej postawione pytania badawcze.289 

Są badacze, którzy uważają, że w przypadku, kiedy brak jest wiedzy na badany temat 
lepiej pominąć aspekt stawiania jakichkolwiek hipotez na początku procesu badawczego. 
Zalecają poczekać na wynik, jaki przyniesie przeprowadzone badanie. Oznacza to, że takie 
podejście opiera się przede wszystkim na logice tzw. indukcji (od szczegółu do ogółu), która 
jest przeciwna do dedukcji (od ogółu do szczegółu). Dlatego w takim przypadku hipotezy 
badawcze prezentowane są po przeprowadzeniu konkretnego badania.290 

W odpowiedzi na postawiony wcześniej problem badawczy wyrażony w pytaniach 
badawczych stawiam następujące hipotezy w kontekście wizerunku Rosji w polskojęzycznych 
internetowych serwisach informacyjnych: 

                                                
288 J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002, s. 44. 
289 J. Kowalik, W. Szostak, Metodologiczne problemy nauk o polityce dla studentów nauk politycznych, Kielce 
2007, s. 75. 
290 R. Bäcker, L. Czechowska, G. Gadomska, J. Gajda, K. Gawron-Tabor, M. Giedz, D. Kasprowicz, M. Mateja, 
B. Płotka, J. Rak, A. Seklecka, W. Szewczak, M. Wincławska, J. Wojciechowska, Metodologia badań 
politologicznych, Warszawa 2016, s. 55. 
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§ niektóre polskojęzyczne serwisy informacyjne tj. „Wirtualna Polska” uczestniczą w 
dyskursie prorosyjskiej narracji i kształtowania pozytywnego wizerunku Rosji w 
oczach Polaków; 

§ dyskurs obecny w internetowych serwisach informacyjnych mających charakter 
prorosyjski, tj. „Sputnik Polska”, kreują Rosję jako państwo prawa broniące kultury, 
tradycji i cywilizacji europejskiej na tle kryzysów Unii Europejskiej; 

§ Rosja w sferze polityki wewnętrznej ma wizerunek państwa o silnym przywództwie 
Władimira Putina oraz słabej roli opozycji; 

§ w ramach polityki międzynarodowej Rosja kreuje siebie jako państwo dominujące, 
wpływowe, mające aspiracje bycia potęgą na skalę światową; 

§ w sprawach gospodarczych Rosja uchodzi za państwo bogate w zasoby naturalne tj. 
gaz, węgiel, złoto itp. oraz silnie uzależniające od siebie na tym tle inne państwa Europy 
Zachodniej; 

§ Rosja kreuje siebie jako obrońcę cywilizacji europejskiej oraz państwo konserwatywne 
religijnie; 

§ Kreml stara się narzucić swoją wizję udziału Rosji w różnych wydarzeniach 
historycznych. 
Tak postawiony problem badawczy będący luką wiedzy do wypełnienia oraz hipotezy 

badawcze stanowiące domniemanie autora niniejszej rozprawy określają precyzyjne ramy 
badawcze nakreślone w celu jak najdokładniejszego opracowania wyników prowadzących do 
końcowych wniosków. 

 

3.1.2 Polskojęzyczne internetowe serwisy informacyjne objęte badaniem 
 

Objęte analizą zostały trzy internetowe serwisy informacyjne, które w swojej narracji 
dzielą się na te mające charakter prorosyjski, umiarkowany oraz antyrosyjski. 

Pierwszym serwisem, którego treści zostały poddane analizie jest „Wirtualna Polska” 
(WP). Redaktorem naczelnym portalu jest obecnie Piotr Mieśnik, który zastąpił zwolnionego 
dziennikarza Tomasza Machałę.  

„Wirtualna Polska” znajduje się w szóstce najczęściej odwiedzanych domen, z których 
korzystają polscy internauci. Świadczą o tym comiesięczne badania Gemius/PBI, gdzie w 
czerwcu 2021 roku serwis ten odwiedziło blisko 17 mln osób.291  

                                                
291 Gemius/Polskie Badania Internetu (PBI), TOP20 domen, z których korzysta najwięcej internautów – wszystkie 
urządzenia, czerwiec 2021, https://pbi.org.pl/badanie-mediapanel/wyniki-badania-mediapanel-za-czerwiec-
2021/, dostęp: 28.01.2021 r. 
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„Wirtualna Polska” działa od 1995 roku, kiedy zadebiutowała jako katalog stron 

internetowych. Wówczas właścicielem spółki było Centrum Nowych Technologii. Dopiero z 
czasem serwis zmienił się w portal horyzontalny.292  

Serwis „Wirtualna Polska” jest jednym spośród siedmiu grup kapitałowych, które 
należą do wspólnego holdingu pod nazwą „Wirtualna Polska Holding S.A.” 

100% akcji WP należy do wspomnianego holdingu, co świadczy o tym, że kapitał tego 
serwisu jest w pełni polski.293 

Kolejnym polskojęzycznym serwisem informacyjnym jest „Sputnik Polska” stanowiący 
część większego projektu o nazwie „Sputnik”, którego redaktorem naczelnym jest Anton 
Anisimov. Redakcja „Sputnik Polska” realizuje swoją dziennikarską misję na terenie Polski, 
zaś siedziba głównego wydawcy, czyli „Sputnika” znajduje się w Moskwie.294 

Na stronie internetowej serwisu internauci mogą przeczytać, że jest to nowoczesna 
agencja informacyjna, która dysponuje zarówno kanałami informacyjnymi, jak również 
stronami internetowymi oraz serwisami społecznościowymi i mobilnymi aplikacjami, a także 

                                                
292 O Wirtualnej Polsce – historia, http://onas.wp.pl/historia.html, dostęp: 28.01.2021 r. 
293 WP Holding SA, Grupa kapitałowa, https://inwestor.wp.pl/o-holdingu/grupa-kapitalowa/, dostęp: 28.01.2021 
r. 
294 O projekcie, https://pl.sputniknews.com/docs/about/index.html, dostęp: 30.01.2021 r.  

Rysunek 1 Gemius/Polskie Badania Internetu (PBI), TOP20 domen, z których korzysta najwięcej internautów – 
wszystkie urządzenia, czerwiec 2021 r 
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audycjami radiowymi i multimedialnymi centrami dla użytku prasy. Agencja informuje o 
wydarzeniach z zakresu polityki światowej oraz gospodarki, a jej przekaz jest kierowany do 
zagranicznego audytorium. Świadczy o tym fakt, że obecnie redakcje „Sputnika” redagują 
informacje w ponad 30 językach. Marka „Sputnik” została uruchomiona w 2014 roku na terenie 
Federacji Rosyjskiej.295 

Trzecim serwisem informacyjnym jest tytuł „Do Rzeczy”, który działa pod domeną 
dorzeczy.pl.296 Początkowo funkcjonowała jedynie papierowa wersja tygodnika opinii pod tą 
samą nazwą, jednak ze względów wymagających obecności w Sieci tygodnik ten posiada swoją 
własną witrynę internetową. Charakter newsowości i szybkość internetu pod względem 
podawanych informacji wymusił na autorach serwisu, by stał się on serwisem informacyjnym. 
Zawiera on oczywiście (tak jak każdy inny serwis informacyjny) sekcje poświęcone na 
publicystykę i komentarz, ale głównym jego celem jest informowanie odbiorcy o bieżących 
wydarzeniach z kraju i ze świata. 

Redaktorem naczelnym od początku powstania – zarówno tygodnika jak również 
serwisu – jest Paweł Lisicki. Wydawcą tytułu jest spółka Orle Pióro wchodząca w skład grupy 
kapitałowej PMPG SA, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.297 

Spółka PMPG SA działa na rynku medialnym od 1998 roku. W roku 2009 kupiła 80% 
udziałów w AWR WPROST, zaś od 2013 roku spółka pełni rolę udziałowca Orlego Pióra Sp. 
z o.o. będącego wydawcą tygodnika „Do Rzeczy”. Obecnie do Grupy Kapitałowej PMPG 
należy Agencja Wydawniczo-Reklamowa WPROST oraz spółka Orle Pióro, która jest 
wydawcą „Tygodnika Do Rzeczy”, a także magazynu „Historia Do Rzeczy”.298 

Taki zestaw serwisów do analizy pozwoli pokazać spektrum różnych przekazów 
medialnych w polskiej przestrzeni internetowej na temat trwającego historycznego sporu 
między Polską a Rosją. Dobranie kanałów we wskazany wyżej sposób umożliwi dokonanie 
analizy zawartości, która w jasny sposób powinna pokazać rozbieżność w wydźwięku 
publikacji podczas podejmowania tych samych tematów przez pracujących w nich redaktorów 
i dziennikarzy. 
  

                                                
295 Tamże. 
296 Tygodnik Lisickiego. Do Rzeczy, https://dorzeczy.pl/, dostęp: 25.07.2021 r. 
297 Redakcja / Kontakt, https://dorzeczy.pl/redakcja, dostęp: 25.07.2021 r. 
298 PMPG POLSKIE MEDIA SA Kim jesteśmy?, https://pmpg.pl/pl/press/website/o-spolce/kim-jestesmy-, 
dostęp: 25.07.2021 r. 
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3.2 Metody i narzędzia badawcze 
 
Metody badawcze użyte w rozdziale empirycznym będą pochodziły zarówno z 

dyscypliny nauk o polityce i administracji, jak również z nauk o komunikacji społecznej i 
mediach, które należą do wspólnej dziedziny nauk społecznych.299 

Warto jednak na początku wskazać różnicę między terminami pojawiającymi się w 
polskiej nauce i często używane zamiennie – mowa o metodach naukowych i metodach 
badawczych. 

Stefan Nowak wskazuje jednoznacznie, że metodami danej nauki są ogólnie pojmowane 
schematy poszczególnych badawczych czynności. Są one faktycznie stosowane w konkretnej 
nauce lub zalecane do ich użycia. Są nauki, w których można odnaleźć wyraźne i precyzyjne 
sformułowania tych zaleceń, w jaki sposób te czynności należy poprawnie wykonywać, aby jak 
najbardziej efektywnie przyczyniły się one do realizacji postawionych celów 
przeprowadzanego badania. Natomiast metodami badawczymi autor nazywa zalecanymi lub 
faktycznie stosowanymi w konkretnej nauce schematami czynności, które służą do udzielania 
odpowiedzi na pytania w tej nauce. W naukach empirycznych metody badawcze jawią się jako 
powtarzalne, typowe sposoby służące do zbierania, opracowywania oraz analizy i interpretacji 
danych empirycznych. Mają one w efekcie służyć do uzyskania maksymalnie uzasadnionych 
odpowiedzi na postawione pytania.300 

W rozdziale badawczym zostanie zastosowana m.in. metoda analizy zawartości 
mediów, która będzie miała za zadanie pomóc w przebadaniu treści artykułów w wybranych 
polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych – zarówno pod względem tytułu, 
leadu301, grafiki wizualizującej, jak również tekstu głównego artykułu. Użyta zostanie również 
metoda porównawcza, by wykazać podobieństwa i różnice w przekazie informacyjnym 
zawartym w każdym z serwisów poddanych badaniu. Metoda case study służy wyodrębnieniu 
konkretnych przypadków, które będą analizowane w internetowych serwisach. 

Oprócz metod badawczych, w celu podwyższenia efektywności przeprowadzonych 
analiz zostanie użyte narzędzie wystandaryzowanego arkusza obserwacji. Użycie tego 
instrumentu badawczego ma na celu m.in. usystematyzowanie danych, ich kategoryzację oraz 
podstawę do zastosowania metody analizy zawartości mediów. 
 

                                                
299 Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką 
OECD, https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf, dostęp: 
25.02.2021 r. 
300 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007, s. 21-22. 
301 Lead – wprowadzająca, wstępna część artykułu prasowego, https://sjp.pwn.pl/sjp/lead;2565758.html, dostęp: 
27.02.2021 r. 
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3.2.1 Metoda analizy zawartości mediów 
 

Odnosząc się do literatury przedmiotu warto zaznaczyć, że istnieje wiele koncepcji 
będących w stosunku do siebie sprzecznymi, które dotyczą badań związanych z analizą treści. 
Jedna z nich wskazuje, że można wyróżnić dwie odrębne metody badania – analizę treści oraz 
analizę zawartości, która zawiera w sobie zarówno analizę treści, jak i analizę formy. 
Medioznawcy jednak podkreślają, że w badaniach mediów trudno rozdzielić od siebie samą 
treść od jej przekaźnika. Oznacza to, że kanał, jakim przekazywana jest treść, determinuje tym 
samym jego zawartość. Uznaje się zatem, że analiza treści i analiza zawartości to te same 
metody o różnym nazewnictwie, czego argumentem może być brak rozróżnienia w literaturze 
anglojęzycznej – content oznacza zarówno treść, jak również zawartość stanowiąc synonimy.302 

Zanim przystąpi się do charakterystyki, czym jest metoda analizy zawartości mediów, 
należy wpierw powiedzieć, czym jest sama analiza zawartości (ang. content analysis)303. 
Walery Pisarek zdefiniował ją jako zespół technik służących do badania w sposób 
systematyczny strumieni albo zbiorów przekazów, który polega na możliwie jak najbardziej 
obiektywnym (jednak w rzeczywistości intersubiektywnie zgodnym) wyróżnieniu oraz 
identyfikowaniu ich w jak najbardziej jednoznacznie skonkretyzowanych, formalnych 
elementów treściowych na podstawie maksymalnie precyzyjnego szacowania rozkładu 
wystąpienia elementów na gruncie porównawczego wnioskowania, które zmierza do poznania 
zawartości przekazów. Ma to na celu poznanie elementów oraz uwarunkowań 
komunikacyjnego procesu.304 

W znaczeniu szerszym przez analizę zawartości rozumie się rozkładanie przekazu na 
prostsze elementy albo wyodrębnianie jego cech charakterystycznych, właściwości oraz 
elementów i klasyfikowanie ich kolejno zgodnie z przyjętym przez badacza systemem 
uporządkowanych kategorii. Jednak, kiedy analiza zawartości jest traktowana przez badacza 

                                                
302 R. Bäcker, L. Czechowska, G. Gadomska, J. Gajda, K. Gawron-Tabor, M. Giedz, D. Kasprowicz, M. Mateja, 
B. Płotka, J. Rak, A. Seklecka, W. Szewczak, M. Wincławska, J. Wojciechowska, Metodologia badań…, dz. cyt. 
s. 162. 
303 Naukowcy wskazują, że analiza zawartości jest jedną z głównych metod badawczych od lat 30. XX wieku, 
którą stosuje się w naukach społecznych. Funkcjonalny oraz metodologiczny charakter analizowania mediów 
wyznaczali po 1945 roku, czyli po zakończeniu II wojny światowej tacy badacze jak: Paul Lazarsfeld, Karl Erik 
Rosengren, Bernard Berelson czy Klaus Krippendor. Przez lata doskonalenia jej przez naukowców i praktyków 
stała się dojrzałą metodą wykorzystywaną również w celach komercyjnych, tj. badania rynku, analizowanie 
skuteczności działania reklam, a także w dziedzinie marketingu politycznego. Zob. O. Dąbrowska-Cendrowska, 
Recepcja podręcznika „Analiza zawartości prasy” w kręgach badaczy mediów, czyli zaraźliwa metoda 
badawcza, „Zeszyty Prasoznawcze” 2019 t. 62 nr 2(238), s. 118. 
304 W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Kraków 1983, s. 45. 
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jako metoda poznawania oraz opisu przekazów w obszarze nauki o komunikacji społecznej, 
wówczas stawia się szczególne wymagania owemu klasyfikowaniu.305 

Największym problemem dla badacza, który stosuje metodę analizy zawartości jest 
ustalenie jednego i spójnego sposobu przetwarzania uzyskanych danych czy informacji. Osoba 
badająca pewne zjawisko jest od początku do końca odpowiedzialna za przebieg procesu 
badania – od inicjacji aż do sformułowania wniosków końcowych. Dlatego musi ona zarówno 
opisać warunki, w jakich udało mu się zebrać dane, jak również uzasadnić wykonane 
poszczególne kroki swojej analizy. Ważne z punktu widzenia naukowości badania jest również 
dokładne przedstawienie procesu rozumowania, by udowodnić, że jego tok nie jest 
tendencyjny, co oznacza, że nie preferuje bardziej jednych odpowiedzi nad drugimi. Finalnie, 
ważne jest też to, żeby cały proces badawczy był na tyle przejrzysty, aby inni mogli poddać go 
ocenie oraz powtórzyć306 jego wyniki za pomocą tej samej metody.307 

Aleksandra Balcerzak i Tomasz Gackowski wskazują, że przystępując do badań 
materiału przeprowadzanych za pomocą analizy zawartości należy wziąć pod uwagę, że musi 
on być utrwalony fizycznie, co oznacza, że materiał ten można swobodnie odtwarzać. Autorzy 
zaznaczają również, że próbka wybranego materiału przeznaczonego do badania powinna być 
wystarczająco kompletna i usystematyzowana, by można było ją określić jako wartościowy 
materiał badawczy.308 

Pierwsza zasada odnosi się chociażby do możliwości powrócenia w każdym momencie 
do analizowanego materiału w celu weryfikacji badań czy zastosowanej metody – zarówno 
przez samego badacza, jak również przez czytelnika tekstu naukowego. Zaś druga zasada 
chroni przed materiałami wyrwanymi z kontekstu, które przeanalizowane w całości dałyby inny 
wynik, niż te poddane badaniu fragmentarycznie. 

Wracając do genezy powstania analizy zawartości warto zwrócić uwagę na to, że 
opracowano ją do badania prasy, stąd wyłoniła się właśnie analiza zawartości mediów. 
Małgorzata Lisowska-Magdziarz wskazuje, że najbardziej przekonujące rezultaty można 

                                                
305 W. Pisarek, Analiza zawartości prasy: drogi rozwoju, [w:] P. Dubiel, J. Kozak, M. Russ, D. Terakowska, M. 
Gaworowa (red.), Zeszyty prasoznawcze. Rocznik XXVI jako kontynuacja prasy współczesnej i dawnej z lat 
1958-1959, Kraków 1983, http://mbc.malopolska.pl/Content/65905/1981_03.pdf, dostęp: 18.03.2021, s. 10. 
306 Powtarzalność osiąganych rezultatów, to istotna cecha metody analizy zawartości. Według tych założeń 
każda kolejna przeprowadzana analiza powinna przynieść dokładnie te same wyniki podczas powtarzania 
badania. Te same wyniki powinien również otrzymać inny badacz, który przeprowadzałby tę samą analizę. 
Dlatego przed przystąpieniem do wdrażania metody, badacz powinien jasno i w wyczerpujący sposób 
sprecyzować definicje operacyjne oraz zasady klasyfikacji, by inni badacze powtarzając cały proces badawczy, 
mogli osiągnąć taki sam rezultat. Zob. J. Idzik, R. Klepka, O analizie zawartości, czyli jak badać medialne 
obrazy świata?, [w:] R. Klepka, J. Idzik (red.), Medialne obrazy świata, Tom 2, Polityka i bezpieczeństwo w 
relacjach medialnych, Kraków 2019, s. 17-18. 
307 T. Gackowski, M. Łączyński, Ł. Majchrzyk, A. Matyja, M. Wieczorkowski, Skrypt do analizy zawartości 
prasy, Warszawa 2007, s. 18. 
308 A. Balcerzak, T. Gackowski, Analiza zawartości, [w:] T. Gackowski, M. Łączyński (red.), Metody badania 
wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek? Jak i po co należy go badać?, Warszawa 2009, s. 25. 
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otrzymać badając zawartość mediów drukowanych, jednak przemyślana i odpowiednio 
przeprowadzona może swobodnie służyć do zbadania wszystkich przekazów medialnych, tj. 
dzienniki, periodyki, radio, telewizja, plakaty, billboardy, czy afisze, a także internet.309 Tym 
samym, nie wyklucza efektywności zastosowania tej metody w kontekście mediów 
elektronicznych, tj. serwisów informacyjnych. 

Przystępując do posłużenia się analizą zawartości mediów należy również zadać sobie 
wcześniej zasadnicze pytanie: czy analiza będzie przeprowadzana metodą ilościową czy 
jakościową, ponieważ są przedmioty, których nie można poddać metodzie ilościowej, tj. 
rysunek, fotografia czy plakat.310 

W kontekście analizy zawartości mediów badaniem można objąć nie tylko całe gazety 
czy programy telewizyjne, ale również ich wycinki prasowe, nie tracąc przy tym na 
kompletności materiału badawczego. Zależne jest to od celu, jaki badacz chce osiągnąć. Jeśli 
planuje on zbadać na przykład wizerunek produktu w telewizyjnych reklamach, to ograniczy 
się tylko do reklam, które bezpośrednio dotyczą tego produktu.311 

Wynika z tego, że można poddać badaniu zarówno cały internetowy serwis 
informacyjny w założonej wcześniej klauzurze czasowej, bez względu na tematykę 
podejmowaną w tym medium, albo ograniczyć się do jakiegoś kryterium, jakim może być na 
przykład określony temat w postaci analizy polityki historycznej Rosji, co będzie przedmiotem 
w części badawczej niniejszej rozprawy. 

Analiza zawartości jest stosowana do badania wszystkich trzech pól komunikacji 
społecznej, czyli public relations, reklamy i mediów, ale jest efektywna również podczas 
analizy komunikatów propagandowych, a także reklamy politycznej.312 Biorąc pod uwagę 
treści internetowe, jej uniwersalny charakter pozwala badać jednocześnie zarówno treść, jak i 
formę prezentowanego tekstu. 

Charakteryzując analizę zawartości w kontekście analizy zawartości mediów warto 
zaznaczyć, że nie ma ona charakteru reaktywnego. Oznacza to, że nie ma możliwości 
wywierania wpływu na przedmiot swojego badania – badacz nie posługuje się przygotowanym 
wcześniej i opracowanym materiałem w postaci kwestionariusza ankiety. Podczas analizy 
zawartości mediów – w tym serwisów informacyjnych – operuje artykułami, danymi, 
rankingami czy zestawieniami, będąc przy tym elastyczny w formułowaniu odpowiedzi, które 
są zależne od postawionych na początku problemów badawczych. Największym problemem w 
tej metodzie może być subiektywizm, czyli wpływ doświadczeń osobistych na interpretację 

                                                
309 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004, s. 30. 
310 A. Balcerzak, T. Gackowski, Analiza zawartości…, dz. cyt., s. 25-26. 
311 Tamże, s. 26. 
312 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów…, dz. cyt., s. 30-31. 
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przedmiotu badania i może mieć znaczenie przy prezentowaniu jego finalnego rezultatu oraz 
formułowaniu wniosków.313 

Wskazane cechy charakterystyczne metody analizy zawartości mediów jednoznacznie 
przemawiają za koniecznością wykorzystania jej do badania wycinków prasowych w 
polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych pod kątem wizerunku Rosji. 

 

3.2.2 Metoda porównawcza 
 

Badacze wskazują na brak wyraźnej linii, która oddzielałaby komparatystykę jawiącą 
się jako rodzaj poznania myślowego od komparatystyki będącej metodą badawczą. Wynika to 
z tego, że samo porównywanie stanowi jedną z podstawowych czynności zarówno wśród 
procesów myślowych, jak również część składową części metod badawczych.314 

Jakub Karpiński wskazuje, że w metodzie porównawczej istotny jest przede wszystkim 
dobór obiektów, który składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie badacz ma za zadanie 
dobrać zbiorowości, które będą ze sobą porównywane, następnie w drugim etapie dobiera już 
konkretne obiekty w tych zbiorowościach, by je porównać z obiektami z innej zbiorowości.315 

Kolejną istotną cechą metody porównawczej jest dobór wskaźników, które będą 
analizowane i porównywane. Badania porównawcze opierają się na tym, że w porównywanych 
zbiorowościach bierze się pod uwagę wartości w kontekście tych samych zmiennych, które 
charakteryzują dany obiekt. W metodzie porównawczej można zastosować te same wskaźniki 
wówczas, gdy dla wszystkich badanych zbiorowości są prawdziwe te same zdania 
wskaźnikowe. Istotną kwestią w kontekście doboru wskaźników jest to, by jasno określić i 
wskazać tożsamość cech, wobec których będą dobierane zmienne wskaźnikowe. Oznacza to, 
że nie można porównywać ze sobą zbiorowości ani obiektów o całkiem różniącej się od siebie 
istocie. Badanie porównawcze będzie również prawidłowo przeprowadzone, jeśli zaistnieje 
podobne odniesienie dobranych wskaźników do różnych zmiennych.316 

W paradygmacie komparatystycznym nie chodzi jednak tylko o spotkanie 
porównywalnych systemów, które obrazują wzajemne oddziaływanie na siebie, jak na przykład 
w tradycji literatura versus religia, czy literatura versus historia. Podstawą komparatystycznej 
refleksji nie jest jedynie przedmiot badania w dosłownym znaczeniu, który rozumiany jest jako 
konkretny wytwór, gdzie przykładem może być porównanie tekstu literackiego z tekstem 

                                                
313 S. Michalczyk, Uwagi o analizie zawartości mediów, „Rocznik Prasoznawczy” 2009 nr 3, s. 97. 
314 K. Sęk-Sękowska, Komparatystyka jako metoda badawcza, [w:] K. Kuciński (red.), Doktoranci o metodologii 
nauk ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 222. 
315 J. Karpiński, Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa 2006, s. 232. 
316 Tamże, s. 235-238. 



 129 

nowych mediów, a która to refleksja nie uwzględniałaby funkcjonowania poszczególnych 
komponentów, oddziaływań, przenikania się, czyli wszystkiego tego, co dzieje się nie 
wewnątrz, a na zewnątrz całej struktury porównywanych przedmiotów. Na zewnątrz znajduje 
się bowiem m.in. otoczenie medialne, język, czy kontekst jego użycia.317 

Badania porównawcze posiadają również ujęcia bardziej skomplikowane, w których 
podkreśla się walory poznawcze akcentując tym samym, że celem analizy porównawczej jest 
zarówno ustalenie przyczyn konkretnych zjawisk, które są określone w zaistniałych sytuacjach, 
miejscach oraz systemach, jak również zbadanie samej adekwatności uzyskanych wyników w 
innych obszarach.318 

Figura klasycznego porównania składa się z dwóch uzupełniających się członów – 
jednym z nich jest comparadum i wyraża się w tym, co porównujemy, a drugim jest comparans, 
oznaczający to, do czego porównujemy. Zdefiniowanie obu tych elementów jest punktem 
oparcia badania komparatystycznego. By zrobić to w odpowiedni sposób należy podczas 
analizowania danego zjawiska określić jego usytuowanie w określonym kontekście. Podobnie 
jest z pricipium comparationis, który jest płaszczyzną zachodzących porównań. Jej określenie 
pozwala zarówno wskazać, jak również wyodrębnić części będące wspólnymi dla obu 
elementów. Edward Kasperski wskazuje, że podstawą sensowności porównania o walorze 
naukowym jest to, by zaistniała uzasadniona i przekonująca podstawa porównania, czyli 
wspomniane pricipium comparationis. Efekt podjętego naukowo porównania powinien być 
fortunny poznawczo (odkrywczy) przy zachowaniu falsyfikowalności319. O poznawczej 
zasadności porównania obiektów czy zjawisk decyduje to, czy przyświecają mu cele 
poznawcze w stosunku do właściwości, które bez podjęcia porównania nie zostałyby wykryte 
albo pozostałyby niewidoczne.320 

                                                
317 A. Regiewicz, Komparatystyka jako sposób badania nowych mediów, „Teksty Drugie” 2014 nr 2, s. 60; U. 
Weisstein, Z ekstazy w agonię: wzlot i upadek komparatystyki, przeł. M. Dąbrowska, [w:] T. Bilczewski (red.), 
Niewspółmierność perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków 2010, s. 347. 
318 M. Szarucki, Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2010 nr 827, s. 53. 
319 Falsyfikowalność – pojęcie wprowadzone przez austriackiego filozofa Karla Poppera, oznacza 
sprawdzalność i odnosi się do metody dedukcyjnej sprawdzania teorii. Polega ona na tym, że z danej teorii jest 
wyprowadzane twierdzenie pochodne, które musi być prawdziwe, zakładając, że teoria jest prawdziwa. W 
kolejnym etapie na podstawie uzyskanych danych empirycznych próbuje się ustalić prawdziwość albo 
fałszywość przedstawionego twierdzenia. Popper dowodził, że jeśli twierdzenie okaże się fałszywe, to również 
sama teoria, z której zostało wyprowadzone to twierdzenie jest fałszywa. W ujęciu terminologicznym Karl 
Popper mianem falsyfikowalności uznawała zarówno „sprawdzalność” jak również „obalalność”. Zob. W.R. 
Elsberry, „Tańczący z Popperem”. Dembski o sprawdzalności, „Filozoficzne Aspekty Genezy” 2011 nr 8, s. 
180. 
320 A. Kaliszewski, E. Żyrek-Horodyska, Kilka uwag o metodach analizy tekstów dziennikarskich ze szczególnym 
uwzględnieniem reportażu, [w:] A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.), Metody badań 
medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków 2018, s. 132-133; E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, 
Warszawa 2010, s. 24-25. 
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Zarówno w naukach o polityce i administracji, jak również w naukach o komunikacji 
społecznej i mediach, istnieje szereg metodologicznych problemów, które mogą przyczynić się 
do błędnie przeprowadzonego badania porównawczego, a co za tym idzie, doprowadzić do 
błędnych wniosków końcowych. Na podstawie literatury metodologicznej można wymienić 
kilka najczęściej pojawiających się błędów, które przytrafiają się komparatystom podczas 
projektowania badań:321 

§ pierwszym problemem może być przypadek zbyt wielu zmiennych w porównaniu do 
małej liczby analizowanych przypadków – polega on na tym, że komparatysta 
identyfikuje więcej zmiennych niezależnych, które stanowią czynniki przyczynowe, w 
porównaniu do liczby obserwowanych jednostek; może to doprowadzić do niemożności 
formułowania wniosków końcowych; 

§  drugi problem może być związany z definicją pojęć i ich równoważnego ustanowienia 
– chodzi o to, by zarówno pojęcia, jak również ich operacyjne wskaźniki, miały wspólne 
znaczenie w każdym z analizowanych przypadków, ponieważ ich brak może nie 
pozwolić na sformułowanie prawomocnych wniosków z wykonanych badań; 

§ trzecim problemem, który może wydarzyć się przy analizie porównawczej jest tzw. 
problem tendencyjności selekcji, który w kontekście ilościowych badań 
porównawczych studiów przypadku może okazać się nielosowym sposobem doboru 
próby lub stronniczym doborem próby; oznacza to, że błąd polega na selekcji 
przypadków pod kątem zmiennej zależnej – może to finalnie zaważyć na doniosłości 
sformułowanych przez badacza wniosków końcowych; 

§ czwartym zmartwieniem komparatysty, którego nie należy lekceważyć, jest 
przeoczenie kluczowych dla badania zmiennych – chodzi o niezidentyfikowanie przez 
badacza pewnego czynnika, który jest kluczowy do wyjaśnienia pewnego zjawiska, 
dlatego już na początku analizy należy sumiennie podejść do kwestii selekcji 
kluczowych wyjaśniających czynników; 

§ piąty najczęstszy problem dotykający badań komparatystycznych to błąd 
indywidualizmu oraz ekologizmu, gdzie dane indywidualne bazują na informacjach o 
jednostkach, a dane zagregowane dają wiedzę o zbiorowościach; błąd powstaje wtedy, 
gdy wnioski z jednego poziomu dokonywanej analizy przenosi się na poziom inny – 

                                                
321 J. Bajer, Badania porównawcze w politologii. Zagadnienia metodologiczne, “Studia Politicae Universitatis 
Silesiensis” 2012 t. 8, s. 46-48; T. Landman, Issues and Methods in Comparative Politics. An Introduction, 
London 2002, s. 38-51; P. Schmitter, The Design of Social and Political Research, [w:] D. della Porta, M. 
Keating (red.), Approaches and Methodologies in the Social Sciences. A Pluralist Perspective, Cambridge, s. 
278-279; M. Dogan, D. Pelassy, How to Compare Nations. Strategies in Comparative Politics, Chatham 1990, s. 
37-43; Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, s. 69-
70. 
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zatem błąd indywidualizmu występuje wtedy, gdy wnioski o grupach przeniesiemy 
bezpośrednio na te dotyczące jednostek, zaś błąd ekologizmu nawiązuje do rozwiązania 
odwrotnego, gdy wnioski zebrane o jednostkach zaaplikujemy do poziomu wiedzy o 
grupach. 
Podsumowując kwestię analizy porównawczej należy zaznaczyć, że na gruncie 

politologicznym można zestawić ją z eksperymentem stosowanym w naukach przyrodniczych. 
Jest to badanie złożone i wymagające od komparatysty uważności podczas podejmowania 
kolejnych kroków badawczych. Należy wykazać czujność przy dobieraniu przedmiotów 
badania oraz zmiennych zależnych i niezależnych, by uniknąć szeregu błędów, mających 
później zdecydowany wpływ na finalny efekt w postaci wniosków końcowych. 

Metoda porównawcza jest niezbędna do przeprowadzenia badania w części empirycznej 
niniejszej rozprawy, ponieważ autor będzie zestawiał ze sobą teksty na ten sam temat z różnych 
internetowych serwisów informacyjnych, by wykazać na podstawie porównania, które z 
serwisów wykazują tendencje do prorosyjskości, a które w swoim dyskursie mają charakter 
antyrosyjskich, bądź neutralnych.  

 

3.2.3 Metoda case study 
 

Metoda studium przypadku (ang. case study) obok badań etnograficznych, 
fenomenologicznych, biograficznych oraz teorii ugruntowanej jest jedną z pięciu metod 
badawczych wywodzących się z tradycji badań jakościowych. Definiuje się ją jako jakościową 
metodę badawczą, która opiera się na studiowaniu jednego bądź kilku obiektów o znaczącej 
złożoności i mających intensywne związki z otoczeniem, czemu towarzyszy wykorzystanie 
wielu źródeł informacji oraz uwzględnienie kontekstu zaistniałego przypadku.322 

Cechą podstawową case study jest ograniczenie uwagi badacza do konkretnego 
przypadku, którym może być badanie procesu społecznego, grupy ludzi w danym przedziale 
czasowym. Realizując case study badacz wszechstronnie opisuje wybraną jednostkę 
uwzględniając przy tym bogaty zestaw zmiennych, koncentrując się wówczas zarówno na 
wartościach, jak również zachodzących zależnościach między nimi. Oznacza to, że do studium 
przypadku można przystąpić bez formułowania wstępnych hipotez badawczych, które 

                                                
322 P. Zaborek, Studium przypadku jako metoda badawcza, [w:] K. Kuciński, Doktoranci o metodologii nauk 
ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 265-277, s. 2; J. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design; 
Choosing Among Five Traditions, Thousand Oaks, California 1998, s. 61-63. 
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powstaną dopiero po precyzyjnym zbadaniu konkretnego zjawiska ujętego w określonym 
kontekście.323 

Piotr Zaborek wskazuje jednak, że metoda case study może być stosowana do badań, 
które mają poszerzyć wiedzę teoretyczną zarówno w podejściu indukcyjnym (od szczegółu do 
ogółu), jak również dedukcyjnym (od ogółu do szczegółu). Strategia badawcza związana z 
podejściem indukcyjnym za punkt docelowy uznaje generację propozycji teoretycznych, które 
powstają w konsekwencji oceny postawionego problemu na kanwie materiału badawczego 
analizowanych przypadków. Charakterystyczne dla tej strategii jest to, że problem badawczy 
przed przystąpieniem do badania jest określany w jak najmniej precyzyjnym stopniu jedynie w 
oparciu o funkcjonującą teorię naukową. W większym natomiast stopniu problem badawczy 
opiera się na intuicji osoby badającej dane zjawisko. Strategia ta jest stosowna głównie wtedy, 
gdy w danej dziedzinie nauki jest potrzeba opracowania pewnej teorii, a badanie studium 
przypadku ma się do tego przyczynić.324 

Z kolei, dla podejścia dedukcyjnego pytania badawcze, hipotezy badawcze, jak również 
cała analiza studium przypadku może oprzeć się na istniejącym do tej pory dorobku 
teoretycznym określonej dziedziny. W tej strategii teoria ma decydujący wpływ zarówno na 
ułożenie hipotez, jak również na sformułowanie pytania badawczego, a także silnie oddziałuje 
na sposób zbierania i analizowania danych. Celem podejścia dedukcyjnego użytej metody case 
study jest zweryfikowanie postawionych na początku hipotez.325 

Metoda case study, by była efektywna i prawidłowo przeprowadzona, powinna spełniać 
konkretne procedury i wymagania. Po pierwsze, badacz powinien się zatroszczyć o dokładną 
definicję przedmiotu poddanego badaniu oraz doskonaleniu hipotez w trakcie 
przeprowadzanych badań. Po drugie, wszystkie metody badawcze oraz teorie naukowe 
powinno się dobierać pod kątem przedmiotu badania, a dzięki metodzie case study istnieje 
możliwość zarówno modyfikowania istniejących już metod, jak również formułowanie i 
opracowywanie nowych. Po trzecie, podczas realizowania studium przypadku dużą wagę 
badacz przykłada do kontekstu oraz konkretnych przypadków, by w sposób jak najbardziej 
rzetelny wyjaśnić analizowane zjawisko. Po czwarte, metoda ta dąży do uchwycenia 
konkretnych doświadczeń, czy interakcji w ich naturalnych kontekstach, dzięki czemu możliwe 
jest stwierdzenie ich specyfiki. Po piąte, badacz powinien zadbać w kontekście przedmiotu 
analizy o precyzyjne określenie zakresu badań, by wyniki i ich jakość uwzględniały specyfikę 

                                                
323 J. Kowalik, W. Szostak, Metodologiczne problemy nauk o polityce, Kielce 2007, s. 115; S. Nowak, 
Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007. 
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samego badania. Po szóste, należy pamiętać, że sam badacz stanowi istotny element samego 
badania, ponieważ wnosi do niego swoje doświadczenie oraz znajomość danej tematyki.326 

Badanie case study wiąże się również z ryzykiem możliwości popełnienia błędów na 
różnych płaszczyznach. Wśród nich może być sam dobór przypadków, który może budzić 
pewne kontrowersje w postaci postawienia zarzutu za brak reprezentatywności. Jednak, należy 
pamiętać, że wybrany przypadek jest jedynie elementem, próbką danej populacji. Objęte 
ryzykiem popełnienia błędu są również narzędzia gromadzenia danych. Należy wcześniej 
zdecydować, czy badania będą miały charakter jakościowy czy ilościowy i pod ich specyfikę 
dobierać narzędzia zbierania danych. Innym elementem narażonym na popełnienie błędu jest 
brak prowadzenia bieżących notatek czy raportów podczas prowadzenia badań terenowych. 
Dzięki ich sporządzaniu istnieje większe prawdopodobieństwo na wydajniejszą analizę 
uzyskanych badań. A sama analiza danych najczęściej budzi kontrowersje z powodu ich 
jakościowego charakteru oraz ilości danych poddanych usystematyzowaniu. Analiza case study 
z racji swojej indukcyjnej natury prowadzi do uogólnienia pewnego zjawiska, dlatego by 
uniknąć oderwania podejmowanych badań od poznanych teorii, należy na dowolnym etapie 
konfrontować je z literaturą.327 

Podsumowując kwestię metody studium przypadku w kontekście niniejszej rozprawy 
należy podkreślić niezbędność jej wykorzystania, mając na uwadze skompletowanie 
wszystkich niezbędnych danych do sformułowania trafnych wniosków końcowych 
nawiązujących do podjętego zagadnienia polityki wizerunkowej Rosji w polskojęzycznych 
internetowych serwisach informacyjnych. 

Metoda case study daje możliwość zawężenia pewnego szerokiego zjawiska 
badawczego, jakim jest wizerunek Rosji, do sfery odbioru przez polskiego obywatela przez 
pryzmat wydarzeń historycznych dotyczących zarówno Polski, jak i Rosji, dlatego jej użycie 
jest niezbędne do zebrania potrzebnych danych oraz wygenerowania wniosków końcowych 
nawiązujących do problemu badawczego. 
  

                                                
326 P. Mielcarek, Metoda case study w rozwoju teorii naukowych, [w:] S. Cyfert, J. Czekaj, J. M. Rybicki, P. 
Wachowiak (red.), Organizacja i kierowanie, Warszawa 2014, s. 107; U. Flick, Projektowanie badania 
jakościowego. Niezbędnik badacza, [w:] G. Gibbs (red.), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa 2011, s. 
13-14. 
327 W. Czakon, Łabędzie Poppera – case studies w badaniach nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2006 
nr 9, s. 9-12. 
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3.2.4 Narzędzie wystandaryzowanego arkusza analizy przekazu medialnego 
 

Narzędzie badawcze w postaci wystandaryzowanego arkusza przekazu medialnego, 
zwanego również arkuszem kodowania, jest formułowane pod wybraną jednostkę analizy, 
którą jest konkretny artykuł prasowy w internetowym serwisie informacyjnym, jego tytuł, lead 
oraz grafika, którą artykuł został zwizualizowany. Metodolodzy zaznaczają, że klucz do 
jakościowej analizy w ramach arkusza nie musi być tak precyzyjny. Kategorie, które się w nim 
znajdują mogą mieć charakter bardziej ogólny, ale bez pominięcia pytań otwartych, czy 
wskazania konkretnych zagadnień. Narzędzie finalnie ma służyć uzyskaniu wyczerpujących 
odpowiedzi na pytania badawcze oraz zweryfikowaniu wszystkich postawionych przez 
badacza hipotez. Oznacza to, że aby arkusz był efektywny, musi zawierać kategorie, które będą 
się odnosiły do wszystkich zmiennych. Aby prawidłowo przeprowadzić badanie, zaleca się 
przed właściwym badaniem zrealizować pilotaż w celu możliwej konieczności poprawy 
funkcjonalności narzędzia badawczego.328 

Narzędzie badawcze w wyżej zaprezentowanej formie wystąpi trzy razy – jeden arkusz 
do jednego case study, ponieważ każde studium przypadku będzie omawiane oddzielnie ze 
względu na inną tematykę, a trzy oddzielne wersje narzędzia mają zapewnić większą 
przejrzystość prezentowanych wyników badań. 

W każdym arkuszu znajdzie się data publikacji informacji, która ma wskazać stadium 
opisywanego wydarzenia – czy jest to informacja zapowiadająca wydarzenie, relacjonująca je, 
czy informująca po jego zakończeniu. 

 Oprócz daty będzie również kategoria tematu, jakiego dotyczył artykuł w 
prezentowanym internetowym serwisie informacyjnym. Uwzględniony w narzędziu 
badawczym będzie również autor tekstu, który będzie wskazywał na poziom wiarygodności 
informacji. 

Istotnym elementem kategoryzacyjnym w kontekście całego badania będzie również 
ocena ilustracji wizualizującej tekst – jaki ma ona charakter, do czego nawiązuje, jaki niesie 
przekaz i czy rzeczywiście koresponduje z tekstem głównym? 

Ważna będzie także ocena kontrowersyjności przekazywanych w tekście informacji – 
jeśli przekaz ma charakter kontrowersyjny, co o tym świadczy? Czy na poziom kontrowersji 
mają wpływ zaprezentowane tam fakty, czy raczej warstwa tekstowa, czyli prezentowany 
dyskurs? 

                                                
328 R. Bäcker, L. Czechowska, G. Gadomska, J. Gajda, K. Gawron-Tabor, M. Giedz, D. Kasprowicz, M. Mateja, 
B. Płotka, J. Rak, A. Seklecka, W. Szewczak, M. Wincławska, J. Wojciechowska, Metodologia badań…, dz. cyt. 
s. 180. 
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Elementem zawartym w narzędziu badawczym będzie również ocena długości tekstów 
na ten sam temat, która może mieć znaczenie w kontekście oddania wszystkich 
najważniejszych faktów z danego wydarzenia, które mogą być wyczerpujące, bądź nie – będzie 
mogło to świadczyć o możliwości manipulowania odbiorcą. 

W każdym z trzech narzędzi wystandaryzowanego arkusza obserwacji znajdą się 
również oddzielne kolumny porządkujące każdy z trzech internetowych serwisów 
informacyjnych, które zostaną poddane badaniu. Poglądowy widok narzędzia badawczego 
przedstawia tabela poniżej. 
 

 

Tabela 1 Narzędzie wystandaryzowanego arkusza analizy przekazu medialnego (opracowanie własne). 

 
3.3 Organizacja i obszar badań 

 
Przedmiotem badań w części empirycznej niniejszej rozprawy będzie kilkadziesiąt 

konkretnych wycinków prasowych z polskich internetowych serwisów informacyjnych 
objętych badaniem, czyli „Wirtualnej Polski” (WP), „Sputnik Polska” oraz „Do Rzeczy”. Takie 
artykuły jak: „MSZ Rosji: Polska miesza historię z obecnymi stosunkami z Rosją” (WP)329, 
„Paniczne działania Polski obnażają strach przed obaleniem błędnej polityki historycznej” 
(Sputnik Polska)330, „Polska kręci sobie sznur na szyję” (Do Rzeczy)331 zasługują na dokładną 
analizę case study w duchu metody komparatystycznej, by wskazać nie tylko ich podobieństwa 

                                                
329 MSZ Rosji: Polska miesza historię z obecnymi stosunkami z Rosją, https://wiadomosci.wp.pl/msz-rosji-
polska-miesza-historie-z-obecnymi-stosunkami-z-rosja-6460483177445505a, dostęp: 20.01.2021 r. 
330 L. Sigan, Paniczne działania Polski obnażają strach przed obaleniem błędnej polityki historycznej, 
https://pl.sputniknews.com/opinie/2020012111693984-paniczne-dzialania-polski-pokazuja-strach-przed-tym-ze-
jej-polityka-historyczna-moze-sie-posypac-sputnik/, dostęp: 22.01.2021 r. 
331 M. Pieczyński, „Polska kręci sobie sznur na szyję”, https://dorzeczy.pl/kraj/112002/polska-kreci-sobie-sznur-
na-szyje.html, dostęp: 22.01.2021 r. 
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i różnice, ale również właściwości tych tekstów oraz charakter dyskursu prowadzonego przez 
autorów. W kontekście analizy zawartości mediów i chęci porównania tych przekazów metoda 
case study sprawdzi się tutaj najlepiej ze względu na swój silnie empiryczny charakter 
wywodzący się z nauk o zarządzaniu. 
 

3.3.1 Kryteria doboru materiału badawczego 
 

Określenie kryteriów doboru próby badawczej poddanej analizie jakościowej jest 
istotne z puntu widzenia rzetelnego zrealizowania metody porównawczej między wybranymi 
wycinkami prasowymi, które zostały zaczerpnięte z polskich internetowych serwisów 
informacyjnych. Ma ona za zadanie uporządkować materiał badawczy i wyodrębnić z 
szerokiego spektrum materiałów prasowych nt. polityki historycznej Rosji tylko te artykuły, 
które spełniają konkretne rygory wskazane przez autora niniejszej rozprawy. 

Badaniu poddane zostaną artykuły prasowe pochodzące z trzech internetowych 
serwisów informacyjnych: „Wirtualnej Polski”, „Sputnik Polska” oraz „Do Rzeczy”. Artykuły 
te będą dotyczyły trzech wydarzeń mających związek z polityką wizerunkową Rosji i sfery 
polsko-rosyjskiej historii oraz jej interpretacji. Pierwszym z nich będzie 80. rocznica podpisania 
paktu Ribbentrop-Mołotow, drugim wspomniana 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 
zaś trzeci będzie dotyczył tematu podwójnych obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu 
Auschwitz-Birkenau. 

Podstawowym kryterium doboru tekstów będzie ich przekrojowy i analityczny 
charakter, który ma na celu dostarczenie tylko najbardziej wartościowych materiałów. Należy 
zaznaczyć, że teksty poddane analizie pod względem gatunku dziennikarskiego będą tekstami 
informacyjnymi, co oznacza, że nie będą wytworami mającymi charakter satyryczny, nie będą 
felietonami lub komentarzami. 

Istotnym kryterium będzie dobór tekstów pod względem liczby znaków. Autor będzie 
analizował w serwisach informacje mające minimum 3 tysiące znaków – krótsze teksty mające 
charakter notatki nie będą brane pod uwagę ze względu na swój zbyt lapidarny przekaz, mogący 
mieć znamiona niejednoznaczności. 

Oprócz części głównej tekstów (body) będą analizowane również tytuły oraz leady, 
które także niosą treść informacyjną – często będąc pierwszymi i ostatnimi treściami, z którymi 
zapoznaje się odbiorca i na ich podstawie czepie wiedzę, wyciągając indywidualne wnioski.332 
Ich wydźwięk może być istotnym punktem w procesie decyzyjnym internauty. Link do artykułu 

                                                
332 Zob. M. Gabielkov, A. Ramachandran, A. Chaintreau, A. Legout, Social Clicks: What and Who Gets Read on 
Twitter?, https://hal.inria.fr/hal-01281190/document, dostęp: 29.04.2021 r. 
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odbiorca może zauważyć na swoim newsfeedzie w wybranym serwisie społecznościowym, a 
wyświetlający się tytuł i lead są jedynymi treściami, które w pierwszym momencie widzi. 

Wskazane powyżej kryteria doboru materiału badawczego mają za zadanie precyzyjne 
ujęcie próby badawczej, by za pomocą metody analizy zawartości mediów, analizy 
porównawczej oraz metody case study przy wsparciu narzędzia wystandaryzowanego arkusza 
analizy przekazu medialnego dojść do najbardziej trafnych wniosków końcowych. Kryteria 
mają pomóc wprost w wyodrębnieniu najbardziej wartościowych treści i zminimalizować 
ryzyko niemożności porównania ze sobą tekstów, które charakteryzowałoby zbyt wiele różnic 
kompozycyjnych. 

 

3.3.2 Zakres czasowy badania 
 

Całość przeprowadzonego badania będzie obejmowała od sierpnia 2019 roku do lutego 
2020 roku. Powodem przyjęcia takiej cezury czasowej jest dobranie wydarzeń w ramach trzech 
case studies, które odbywały się w trzech okresach roku kalendarzowego. Ważnym aspektem 
analizy zawartości przekazu medialnego z punktu widzenia polityki wizerunkowej Rosji jest 
uchwycenie tekstów informacyjnych przed wybranym wydarzeniem, w trakcie jego trwania 
oraz po jego zakończeniu. 

Po pierwsze, autor niniejszej rozprawy przyjął zasadę badania materiałów, które 
pojawiały się od dwóch tygodni przed wydarzeniem. Informacje takie mają zainteresować 
tematem, w zależności od swojego wydźwięku nakłonić do określonej oceny oraz wytworzyć 
pewne przekonanie w świadomości odbiorcy komunikatu. Po drugie, analiza obejmie 
informacje publikowane w trakcie wydarzenia, które mają za zadanie zrelacjonować przebieg 
zdarzeń. Po trzecie, istotna z punktu widzenia wydźwięku całości jest analiza publikacji, które 
pojawiły się w internetowych serwisach informacyjnych po wydarzeniach objętych badaniem. 
Takie teksty mają za zadanie utrzymanie czytelnika w świadomości poprzez zapowiadanie, 
relacjonowanie i finalne utwierdzenie we wcześniej podjętej narracji pod kątem konkretnego 
wydarzenia. 

Dokładne określenie zakresu czasowego badania daje jasność w podejmowanym przez 
autora zakresie czasu, ale dostarcza również komfort konkretnego odniesienia badanych 
materiałów do wybranych case studies. 
 

3.3.3 Kryteria analizy materiału badawczego 
 

Określenie kryteriów analizy, pod względem których będzie badany materiał w postaci 
artykułów informacyjnych zebranych z wybranych internetowych serwisów informacyjnych, 
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ma za zadanie wskazanie zmiennych, w ramach których autor przeanalizował i ocenił każdy z 
przywołanych w części badawczej tekstów. Kryteria te będą ujęte we wspomnianym wcześniej 
narzędziu wystandaryzowanego arkusza analizy przekazu medialnego. 

Do każdego z trzech case study zostanie dobrana oddzielna siatka z kryteriami, która 
będzie w sposób bezpośredni nawiązywała do wydarzenia. Jednym z takich kryteriów będzie 
na przykład porównanie tekstów traktujących na ten sam temat i opublikowanych w wybranych 
serwisach, ale różniący się od siebie doborem informacji. Jeśli autor zauważy, że w jednym 
tekście informacja istotna nie jest uwzględniona, wówczas będzie można wyciągnąć wniosek, 
że jakiś ważny szczegół został celowo pominięty lub przemilczany. 

Mając na względzie sposób analizy materiału badawczego autor wyłoni w badaniu 
elementy wizerunkowe, stworzy kalendarium wydarzenia, przeanalizuje przymiotniki 
określające rzeczowniki odnoszące się do Rosji w szerokim aspekcie. Analiza materiału 
badawczego z wyselekcjonowanych artykułów będzie miała charakter ilościowy oraz 
jakościowy. Poddane analizie teksty będą wszystkie, które spełnią kryteria, a analiza będzie 
miała charakter pogłębiony. 

Powyższy rozdział metodologiczny miał za zadanie precyzyjne przedstawienie 
przedmiotu i celu badania zaprezentowanego w rozdziale empirycznym. Sformułowanie 
problemu badawczego oraz hipotez badawczych stało się wprowadzeniem do rozdziału 
czwartego, czyli empirycznego badania wizerunku Rosji w polskojęzycznych internetowych 
serwisach informacyjnych, których charakterystyka została przywołana. 

Argumenty przedstawione podczas prezentacji trzech metod badawczych w postaci 
metody analizy zawartości mediów, metody porównawczej oraz metody case study, 
zdecydowanie przemawiają za tym, że do prawidłowego przeprowadzenia badań oraz dojścia 
autora do właściwych wniosków jest użycie jednocześnie ich wszystkich. Pomóc w zebraniu 
rzetelnych danych ma narzędzie wystandaryzowanego arkusza analizy przekazu medialnego 
opracowania autorskiego. Ma ono za zadanie usystematyzować zebrany materiał badawczy w 
formie wycinków prasowych zebranych z polskojęzycznych internetowych serwisów 
informacyjnych („Wirtualnej Polski”, „Sputnik Polska” i „Do Rzeczy”). 

Istotnym z punktu widzenia samego badania było dokładne określenie obszaru badań w 
przestrzeni wybranych internetowych serwisów informacyjnych, przedstawienie kryteriów 
doboru materiału badawczego, zakresu czasowego, czy kryteriów samej analizy, które dzięki 
precyzyjnemu nazwaniu pomogą w dostarczeniu konkretnych wniosków końcowych z 
przeprowadzonego badania. 
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ROZDZIAŁ 4. 

 
ANALIZA WIZERUNKU ROSJI W 

POLSKOJĘZYCZNYCH INTERNETOWYCH 
SERWISACH INFORMACYJNYCH NA 

PRZYKŁADZIE „DO RZECZY”, „SPUTNIK 
POLSKA” I „WIRTUALNEJ POLSKI” 

– BADANIA WŁASNE 

 
Badania opinii publicznej wskazują, że stosunki Polski i Rosji w XXI wieku opierają 

się głównie na interpretacji historii wieku XX i związanymi z tym silnymi napięciami.333 
Narzucanie przez Rosję własnej wizji historii, na przykład w kontekście odpowiedzialności za 
wybuch II wojny światowej, przyjęło formę agresywnej propagandy historycznej, która przez 
badaczy uznawana jest już za element wojny informacyjnej. Dlatego, punktem odniesienia w 
kontekście sporu między Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską stał się kalendarz 
historyczny i lata 2019/2020, na które przypadały okrągłe rocznice historyczne. 

Te same badania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) 
wskazują, że głównym kontekstem napięć między oboma państwami w oczach polskiego 
społeczeństwa są kwestie historyczne, na które zwróciło uwagę 74% badanych respondentów. 
Wśród tematów historycznych obecnych w przekazach ze strony Rosji, które dotyczą 
bezpośrednio Polski przywoływane są najczęściej: rosyjska narracja w kwestii zbrodni 
katyńskiej i wypieranie się odpowiedzialności za nią, wskazywanie Polski jako państwa, które 

                                                
333 Raport z badana opinii publicznej dla Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Wojna 
informacyjna i propaganda historyczna, 
http://cprdip.pl/assets/media/Wydawnictwa/Raporty/Wojna_informacyjna_i_propaganda_historyczna_raport_z_
badan_2020.pdf, Warszawa 2020, s. 4, dostęp: 12.06.2021 r. 
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wywołało II wojnę światową, katastrofa smoleńska z 2010 roku, czy odpowiedzialność państwa 
polskiego za Holocaust.334 

Nie dziwi fakt, że tematem historycznym w kontekście całokształtu II wojny światowej 
jest sprawa zbrodni katyńskiej. Z innego badania CPRDiP wynika, że niewiele ponad połowa 
Rosjan (54%) słyszała o rozstrzelaniu polskich oficerów w Katyniu, jednak aż 43% z nich jest 
przekonanych, że zbrodni tej dokonały hitlerowskie Niemcy.335 

Wizerunek Rosji w oczach polskich odbiorców jest kształtowany poprzez publikacje w 
mediach. Według badania instytutu badawczego IBRIS dla „Rzeczpospolitej” z kwietnia 2019 
roku wiodącą rolę jako źródło informacji o wydarzeniach w Polsce pełni telewizja (83%). Na 
kolejnym miejscu są internetowe portale (59%), które znajdują się przed radiem i prasą 
drukowaną. Ważną do odnotowania informacją jest widoczna różnica w międzypokoleniowym 
sposobie przyswajania informacji. Z przywołanego badania wynika, że portale internetowe w 
grupie wiekowej od 18 do 29 lat jako źródło pozyskiwania informacji pełnią wiodącą rolę 
(69%).336 

Powyższe wyniki wskazują na istotne znaczenie internetowych serwisów 
informacyjnych w kontekście źródła czerpania wiadomości o Polsce i świecie. Wspomniane 
serwisy mają również wpływ na odbiór spraw polsko-rosyjskich o podłożu historycznym, 
dlatego będą one tematem niniejszego rozdziału badawczego. 

Zaprezentowane badania będą jakościową analizą wizerunku ZSRR i Federacji 
Rosyjskiej w trzech polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych – „Do 
Rzeczy”, „Sputnik Polska” oraz „Wirtualnej Polsce”. Obszarami tematycznymi, które zostaną 
podjęte przez autora niniejszej rozprawy, będą trzy ważne rocznice historyczne, które co roku 
ożywiają toczący są polsko-rosyjski spór historyczny, gdzie każda ze stron przedstawia 
odmienną wersję wydarzeń, a towarzyszy temu rzucanie wzajemnych oskarżeń o 
zakłamywanie, czy przepisywanie historii na nowo. 

W przeprowadzonych analizach są dwa poziomy: (a) media relacjonujące wydarzenia, 
decyzje itd.; (b) media odnoszące się do reakcji innych mediów. Jest to warte zaakcentowania.   

                                                
334 Tamże, s. 8-11. Badanie CPRDiP ma charakter pomiaru ilościowego i zostało zrealizowane metodą 
wywiadów telefonicznych (CATI). Próbę badawczą stanowiło 1005 dorosłych Polaków. Pomiar został 
zrealizowany 14-21 kwietnia 2020 r. 
335 Raport na podstawie badania opinii publicznej zrealizowanego w Rosji przez Centrum Lewady dla Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Obraz Polski w Rosji przez pryzmat sporów historycznych, 
http://cprdip.pl/assets/media/Wydawnictwa/Raporty/raport_Obraz_Polski_w_Rosji.pdf, Warszawa 2020, s. 23, 
dostęp: 12.07.2021 r. Badanie CPRDiP ma charakter pomiaru ilościowego i zostało zrealizowane metodą 
wywiadów telefonicznych (CATI). Próbę badawczą stanowiło 1000 dorosłych Rosjan. Pomiar został 
zrealizowany 13-20 czerwca 2020 r.  
336 M. Kolanko, Sondaż: Głównym źródłem wiedzy dla Polaków jest telewizja, 
https://www.rp.pl/Media/190429917-Sondaz-Glownym-zrodlem-wiedzy-dla-Polakow-jest-telewizja.html, 
dostęp: 5.07.2021 r. Badanie ilościowe CATI przeprowadzono na grupie 1100 respondentów. Pomiar został 
zrealizowany 5-6 kwietnia 2019 r. 
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Wspomniany wcześniej przełom 2019 i 2020 roku przyniósł okrągłe rocznice łączące 
zarówno Polskę, jak i Rosję, które doczekały się odnotowania w mediach internetowych, jednak 
każde z nich było upamiętniane w odmienny sposób, w okolicznościach niesprzyjających 
porozumieniu w ramach polityki międzynarodowej. 

Pierwsze wydarzenie to 80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, 
przypadająca 23 sierpnia 2019 roku. Akt podpisania tego paktu uważany jest przez historyków 
za bezpośrednią przyczynę wybuchu II wojny światowej. Zawarcie i przypieczętowanie 
porozumienia Józefa Stalina z Adolfem Hitlerem umożliwiło temu drugiemu rozpoczęcie 1 
września 1939 roku inwazji na Polskę. Podpisany kilka dni wcześniej pakt stał się gwarancją, 
że Sowieci nie staną ramię w ramię z polskimi żołnierzami w celu odparcia agresora. 
Podpisanie porozumienia między dwoma totalitarnymi przywódcami postawiło również pod 
znakiem zapytania kwestię pomocy ze strony Francji i Wielkiej Brytanii, które łączył sojusz z 
Polską, a które dążyły do tego, by do II wojny światowej nie doszło. Bezpośrednim skutkiem 
zawartego porozumienia między Hitlerem i Stalinem, oprócz wybuchu wojny, było również 
wkroczenie do Polski Armii Czerwonej, która miała miejsce 17 września 1939 roku, stając u 
boku żołnierzy Wehrmachtu. Historycy przywołują jeszcze jeden dokument, który umocnił 
pakt – miał nim być zawarty 28 września 1939 roku niemiecko-sowiecki traktat o granicach i 
przyjaźni. Ścisły sojusz między ZSRR a III Rzeszą trwał do inwazji Wehrmachtu na Związek 
Sowiecki, który nastąpił 22 czerwca 1941 roku.337 

Drugim z badanych przypadków jest 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, podczas 
której największą kontrowersją opisywaną przez media był brak wystosowania ze strony 
polskiej zaproszenia do prezydenta Rosji Władimira Putina, a w związku z tym, jego 
nieobecność 1 września 2019 roku na uroczystościach, podyktowana zmianą klucza 
zapraszanych osób w postaci przedstawicieli krajów Unii Europejskiej, NATO oraz 
Partnerstwa Wschodniego.338 Do żadnych z tych organizacji międzynarodowych Rosja nie 
należy. 

Trzecim analizowanym wydarzeniem będzie 75. rocznica wyzwolenia Niemieckiego 
Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz, która miała miejsce 27 
stycznia 2020 roku. Kontrowersyjną kwestią podczas tych obchodów była organizacja dwóch 
przeciwstawnych uroczystości. Co prawda, tym razem prezydent Federacji Rosyjskiej został 
zaproszony na organizowane przez stronę polską corocznie oficjalne uroczystości 

                                                
337 M. Przegiętka, Czwarty rozbiór Polski, „Biuletyn IPN” 2016 nr 9(54), s. 24. 
338 Duda nie zaprosi Putina na 80. rocznicę wybuchu wojenny, https://www.rp.pl/Historia/190319177-Duda-nie-
zaprosi-Putina-na-80-rocznice-wybuchu-wojny.html, dostęp: 09.06.2021 r. 
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upamiętniające wydarzenia na terenie obozu Auschwitz, ale z niego nie skorzystał.339 
Natomiast wziął udział w V Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, które odbyło się 
wcześniej, bo 23 stycznia 2020 roku i zyskało miano alternatywnych uroczystości 
rocznicowych w opozycji do oficjalnych. Podczas Forum zabrakło Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, który nie skorzystał z zaproszenia z powodu braku przewidzianego czasu na jego 
wystąpienie. Uroczystość w Jerozolimie została sfinansowana przez oligarchę związanego z 
Kremlem, Wiaczesława Mosze Kantora, przez co dała powody do oceny tego wydarzenia jako 
poniekąd prywatnej uroczystości strony rosyjskiej.340 
 

4.1 Analiza wizerunku Rosji w roku 80. rocznicy podpisania paktu 
Ribbentrop-Mołotow 
 

W kontekście okrągłej, bo 80. rocznicy podpisania paktu wiążącego sojuszem Niemcy 
i ZSRR, dziennikarze serwisów informacyjnych w Polsce zajęli się tematem publikując kilka 
tekstów informacyjnych, które miały za zadanie przypomnieć o tamtym wydarzeniu oraz 
poszerzyć lub ugruntować wiedzę swoich czytelników. Analizowane w serwisach 
informacyjnych wydarzenie nie posiada rangi obchodów, ponieważ w powszechnym 
rozumieniu nosi znamiona hańby historycznej, której Rosja również współcześnie chce nadać 
relatywny charakter. 

Celem niniejszego podrozdziału zajmującego się analizą tekstów w trzech wybranych 
polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych jest uzyskanie informacji, w jaki 
sposób w niniejszych materiałach dziennikarstwa internetowego ukazywany jest wizerunek 
zarówno Związku Radzieckiego, jak również Federacji Rosyjskiej. Czy jest on twardy i 
jednoznaczny, pokazujący, że ówczesny Związek Sowiecki dopuścił się zdrady sojuszu 
alianckiego, czy raczej zawarł zwykły pakt o nieagresji, którego jedynym celem było 
niedopuszczenie do wybuchy II wojny światowej i troska o Europę, która mogła dzięki temu 
zostać uchroniona przed ponownym przelaniem krwi. Inną opcją może być również neutralne 
przekazanie informacji wynikające z informacyjnego, a nie opiniotwórczego charakteru 
wiadomości. Analiza publikacji w serwisach internetowych została podjęta na podstawie 
wnikliwie przebadanego słownictwa, użycia specyficznych słów, posłużenia się obrazem, czy 
zwizualizowania treści konkretnym zdjęciem. 

                                                
339 Putin nie przybędzie na obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, 
https://polskieradio24.pl/399/7975/Artykul/2411346,Putin-nie-przybedzie-na-obchody-75-rocznicy-wyzwolenia-
Auschwitz, dostęp: 02.06.2021 r. 
340 V Światowe Forum Holokaustu w Jerozolimie bez prezydenta Dudy [RELACJA], 
https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/6426326,swiatowe-forum-holokaustu-andrzej-duda-yad-vashem-
jerozolima-wladimir-putin-holokaust-historia-zydzi.html, dostęp: 07.06.2021 r. 
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Analizowane treści ze wszystkich trzech serwisów są napisane w języku polskim i 
trafiły do polskiego odbiorcy mediów elektronicznych. W każdym z nich są przywołane treści 
informacyjne donoszące o rocznicy tego samego wydarzenia oraz publikowane w tym samym 
przekroju czasowym, czyli w roku 2019. 
 

4.1.1 Historyczne aspekty zawarcia paktu Hitler-Stalin 
 

Znaczącą rolę w wybuchu II wojny światowej odegrał pakt Ribbentrop-Mołotow 
(nazywany też paktem Hitler-Stalin) zawarty 23 sierpnia 1939 roku, w imieniu Adolfa Hitlera 
przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa i przedstawiciela 
Józefa Stalina w osobie ministra spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa. 

Roger Moorhouse, brytyjski historyk oraz germanista, który specjalizuje się w historii 
nowożytnej Europy Środkowej, autor książki pt. „Pakt diabłów. Sojusz Hitlera i Stalina, 1939-
1941” na łamach serwisu publicystycznego „Wszystko co Najważniejsze”341 podkreślił rolę 
Stalina stojącego na czele Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i jego 
zaangażowanie w pomoc Hitlerowi przed 1 września 1939 roku. Autor przyznaje, że Hitler 
uważał państwa zachodnie w postaci Francji i Wielkiej Brytanii za słabe i traktujące wizję 
wiszącej w powietrzu wojny z niechęcią. Przed wywołaniem krwawego konfliktu 
powstrzymywała go jedynie potencjalna reakcja ZSRR, które to państwo mogłoby wstawić się 
za Polską. Wiedząc o tym, że Stalin jest także sceptycznie nastawiony do porozumienia w 
Wersalu, na mocy którego zabrano część ziem Rosji, zawarł z nim porozumienie w postaci 
paktu. Dokument oprócz zapisu o nieagresji w przypadku rozpoczętej wojny, posiadał również 
tajny protokół, gdzie opisano podział Polski, przypieczętowując niejako plan na IV rozbiór 
Rzeczypospolitej. Historyk w swoich rozważaniach mówi jasno, że to Józef Stalin miał ostatnią 
szansę, by powstrzymać wojenne zapędy führera w sierpniu 1939 roku, a w zamian za to 
odegrał rolę jego pomocnika, postanawiając wykorzystać dobry moment na realizację swoich 
imperialnych planów. 

Ten sam historyk w innym tekście pt. „Bezwstyd putinowskiej Rosji”342 prezentuje 
zdecydowaną tezę, że pojawiające się co jakiś czas oskarżenia w kierunku Polski o współpracę 
z Hitlerem, która to doprowadziła do wybuchu II wojny światowej, są od lat znanym przejawem 
sowieckiej propagandy powtarzanej teraz przez władze Federacji Rosyjskiej na czele z 
Władimirem Putinem. Propaganda ta ma doprowadzić do rozmycia znaczenia paktu 

                                                
341 R. Moorhouse, Polska została zdradzona, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/roger-moorhouse-polska-
zostala-zdradzona/, dostęp: 02.06.2021 r. 
342 R. Moorhouse, Bezwstyd putinowskiej Rosji, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/roger-moorhouse-bezwstyd-
putinowskiej-rosji/, dostęp: 02.06.2021 r. 
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Ribbentrop-Mołotow. ZSRR, a później Federacja Rosyjska, przez lata zrównywały go z 
porozumieniem zawartym między Polską a Niemcami w 1934 roku, ale autor zwraca uwagę na 
to, że porównywanie go z paktem z 1939 roku to historyczna nieuczciwość. Umowa niemiecko-
polska była tylko i wyłącznie paktem o nieagresji, a tego typu porozumienia w Europie lat 30. 
XX wieku były popularne w obawie przed ryzykiem kolejnej wojny, zaś pakt niemiecko-
sowiecki z dołączonym tajnym protokołem wskazywał jasno na podział stref wpływów wśród 
państw Europy Środkowej. 

Amerykański historyk Allen Paul, autor książki „Katyń. Stalinowska masakra i tryumf 
prawdy” w artykule pt. „Historyczne kłamstwa z podręczników KGB i NKWD”343 przywołuje, 
że przed podpisaniem paktu ZSRR oraz Niemcy nie żywiły do siebie sympatii, wręcz 
przeciwnie. Prowadziły ostrą retorykę przeciw sobie, która często doprowadzała do 
artykułowania mocnych oskarżeń. Wynikało to z głębokiego podziału na tle ideologicznym, co 
mogło przesądzać o tym, że wzajemna współpraca obu państw totalitarnych jest całkowicie 
wykluczona. Jednak, ostatecznie do porozumienia skłonił obie strony wspólny cel, który miał 
na imię Polska. Wizja podziału polskich ziem niespodziewanie zmieniła nagle nastawienie do 
siebie obu państw i scementowała wzajemne porozumienie. Jedną z przyczyn, która skłoniła je 
do zwrócenia się przeciwko Rzeczypospolitej było poczucie zagrożenia ze strony Polski. 
Dlatego, gdy pojawiła się nić porozumienia między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą, ich 
przywódcy zawarli pakt, w ramach którego państwo polskie miało zostać wymazane z mapy 
świata. Autor zwraca uwagę na powtarzane również współcześnie przez Rosję nieprawdziwe 
argumenty, które sięgają jeszcze czasów stalinowskich, jakoby pakt Hitler-Stalin miał służyć 
zabezpieczeniu się przed możliwą agresją Polski, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Ponadto, 
historyk zauważa, że władze Federacji Rosyjskiej mają ugruntowaną tradycję zdejmowania z 
siebie winy i przerzucania jej na swoje ofiary, rozmywając fakty historyczne, nazywając ich na 
przykład „wrogami ludu”. Tak zostali nazwani przez Józefa Stalina polscy oficerowie 
zamordowani w lasach katyńskich w 1940 roku. Według Allena Paula ludobójstwo w postaci 
mordu na polskich żołnierzach było bezpośrednim wynikiem zawartego z końcem sierpnia 
paktu Ribbentrop-Mołotow, mającego na celu uczynić Rzeczpospolitą Polską krajem 
bezbronnym, pozbawionym inteligencji i ducha patriotyzmu. 

Przywołane opinie historyków na podstawie badań naukowych przez nich 
prowadzonych świadczą o tym, że ZSRR podpisując pakt z jego tajnym protokołem nie miało 
uczciwych intencji wobec polskiego sąsiada, a jedynie chęć zrealizowania imperialnych 
zapędów, których częścią miała być Polska. Federacja Rosyjska współcześnie rządzona przez 

                                                
343 A. Paul, Historyczne kłamstwa z podręczników KGB i NKWD, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/allen-paul-
historyczne-klamstwa-z-podre%cc%a8cznikow-kgb-i-nkwd/, dostęp: 06.06.2021 r. 
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prezydenta Władimira Putina budowana na imperialnej historii chce zachować w pamięci opinii 
publicznej te fakty, które budują pozytywny wizerunek państwa rosyjskiego. Niniejsza analiza 
treści w serwisach ma na celu zbadanie, czy ta narracja trafia poprzez badane serwisy do 
społeczeństwa polskiego. 

 

4.1.2 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Do Rzeczy” 
 

W scharakteryzowanym w rozdziale metodologicznym serwisie informacyjnym „Do 
Rzeczy” w 2019 roku poruszane były różne wątki dotyczące podpisania paktu Ribbentrop-
Mołotow. W jednym z tekstów pt. „Nic już nie będzie takie jak było. Wyjątkowa instalacja na 
Placu Piłsudskiego”344 autor zachęca do obejrzenia wystawy dotyczącej życia Polaków przed 
wybuchem II wojny światowej. Wystawa została pokazana w Warszawie w 2019 roku. Tytuł 
artykułu zawiera fragment tytułu całej ekspozycji, który brzmiał: „23 sierpnia wszystko się 
zmieni. Nic już nie będzie takie jak było...". 

 

 
 

Rysunek 2 Nagłówek artykułu pt. „Nic już nie będzie takie jak było”. Wyjątkowa instalacja na Placu 
Piłsudskiego”, serwis dorzeczy.pl, 12 sierpnia 2019 r. 

 

                                                
344 „Nic już nie będzie takie jak było”. Wyjątkowa instalacja na Placu Piłsudskiego, 
https://dorzeczy.pl/kraj/110840/Nic-juz-nie-bedzie-takie-jak-bylo-Wyjatkowa-instalacja-na-Placu-
Pilsudskiego.html, dostęp: 04.01.2021 r. 
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Autor, mimo informacyjnego charakteru tekstu, już w tytule pokusił się o 
wartościowanie pisząc, że instalacja jest „wyjątkowa”, w kolejnych partiach tekstu 
argumentując przywołany przymiotnik elementami, z których wystawa się składa. W leadzie 
odbiorca spotka się ze sformułowaniem „czwarty rozbiór Polski”, który jednoznacznie każe 
zwrócić uwagę na krzywdę państwa polskiego, jaka spotkała go ze strony oprawców, czyli 
ZSRR i III Rzeszy. W tym fragmencie autor tekstu nie wspomina kim są ci, którzy przyszli 
rozbijając porządek i polski spokój, ale całość dopełnia fotografia, będąca częścią wystawy, 
jednak różniąca się od reszty. Przedstawia ona ludzi żyjących w Polsce w okresie 
międzywojnia. W tekście zawarty jest opis niniejszej odmiennej fotografii, w którym autor 
sarkastycznie nazywa Stalina „roześmianym jowialnym345 panem z wąsami” oraz wskazuje 
obecność „innych historycznych postaci”. Przywołanie właśnie jego może wskazywać na rolę, 
jaką wypełnił w pomocy Niemcom przy inwazji na Polskę. 

Podobne wartościowanie można zauważyć w zaproszeniu na inną wystawę historyczną, 
do której zachęca tekst pt. „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945. W Warszawie otwarto 
niezwykłą wystawę”.346 Tym razem w tytule pojawia się słowo „niezwykła” w odniesieniu do 
wystawy, przekonując czytelnika do jej obejrzenia. W tej publikacji autor szczególnie zwraca 
uwagę na pakt Ribbentrop-Mołotow jako przyczynku do czwartego rozbioru Polski. Wyraża to 
w przywołanym już w leadzie cytacie z inauguracyjnej przemowy ówczesnego prezesa IPN 
Jarosława Szarka, który zaznacza, że już po 1945 roku komuniści robili wszystko, by wymazać 
z pamięci prawdę o tajnym protokole do paktu, a który państwom Europy Środkowo-
Wschodniej przyniósł zniewolenie. 

Zaproszenia na łamach serwisu „Do Rzeczy” nie należą do rzadkości – oprócz wystaw 
promowane są tam również debaty – także odnotowywanie tych post factum. Jedna z publikacji 
pt. „Ribbentrop i Mołotow – podpalacze świata z woli Hitlera i Stalina. Interesująca debata 
IPN”347 miała za zadanie poinformować o tym, że odbyła się takowa zorganizowana w 80. 
rocznicę zawarcia przez Rzeszę Niemiecką i Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich 
paktu Ribbentrop-Mołotow. Kończąc tekst autor wskazuje, że protokół uzgodnił strefę 
wpływów Europy Środkowo-Wschodniej między Niemcy i ZSRR, które doprowadziły do 
ludobójczej polityki w imię idei zbrodniczych totalitaryzmów. Takie podsumowanie relacji 

                                                
345 Jowialny – określenie kogoś, kto ma rubaszne poczucie humoru związane z jego pogodnym usposobieniem, 
https://sjp.pwn.pl/sjp/jowialny;2562344.html, dostęp: 02.01.2021 r. 
346 „Ściany totalitaryzmów. Polska 1939–1945”. W Warszawie otwarto niezwykłą wystawę, 
https://dorzeczy.pl/historia/111761/sciany-totalitaryzmow-polska-19391945-w-warszawie-otwarto-niezwykla-
wystawe.html, dostęp: 02.01.2021 r. 
347 „Ribbentrop i Mołotow – podpalacze świata z woli Hitlera i Stalina”. Interesująca debata IPN, 
https://dorzeczy.pl/kraj/111765/ribbentrop-i-molotow-podpalacze-swiata-z-woli-hitlera-i-stalina-interesujaca-
debata-ipn.html, dostęp: 02.01.2021 r. 
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jasno wskazuje na jednoznaczną ocenę działań ze strony III Rzeszy, jak i Związku 
Radzieckiego, których nie da się obronić, bo zasługują tylko na potępienie. 

 

 
 

Rysunek 3 Nagłówek artykułu pt. „Pakt Ribbentrop-Mołotow był prawnie i moralnie słuszną decyzją”, 
serwis dorzeczy.pl, 12 sierpnia 2019 r. 

 
W innym tekście pt. „Pakt Ribbentrop-Mołotow był prawnie i moralnie słuszną 

decyzją”348 przytoczono i przeanalizowano wypowiedź Igora Szyszkina – rosyjskiego 
historyka, politologa, wiceprzewodniczącego Instytutu Krajów Wspólnoty Niepodległych 
Państw – instytucji, która wspiera interesy Federacji Rosyjskiej poza jej granicami. Przytoczone 
słowa zostały wypowiedziane w rozmowie z Andriejem Fiefiełowem z portalu szowinistycznej 
gazety „Zawtra”. 

Sam tytuł jest fragmentem cytatu analizowanej wypowiedzi rosyjskiego historyka. 
Zabieg ten ma na celu przykucie atencji odbiorcy, by zwrócił on uwagę na niedorzeczność 
przywołanego sfomułowania opatrzonego cudzysłowem. 

Autor część główną tekstu rozpoczyna od wyjaśnienia kim jest Rosjanin, którego 
wypowiedzi zostały przywołane wskazując na niejasności działalności wspomnianego instytutu 

                                                
348 M. Pieczyński, „Pakt Ribbentrop-Mołotow był prawnie i moralnie słuszną decyzją”, 
https://dorzeczy.pl/tylko-na-dorzeczy/110816/pakt-ribbentrop-molotow-byl-prawnie-i-moralnie-sluszna-
decyzja.html, dostęp: 02.01.2021 r. 
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(według twórcy tekstu formalnie będącego organizacją pozarządową, ale w rzeczywistości 
pełniącego rolę ideologicznego think-tanku, który zajmuje się formułowaniem polityki 
Federacji Rosyjskiej wobec tzw. „bliskiej zagranicy”). O samym historyku odbiorca dowiaduje 
się, że wielokrotnie ostro krytykował politykę historyczną państwa polskiego. 

Autor artykułu następnie wskazuje na niedorzeczność wypowiedzi historyka 
rozpoczynając cytowanie jego słów od wstępu: „Tym razem, w rozmowie przeprowadzonej z 
równie antypolsko nastawionym szowinistą Andriejem Fiefiełowem, wziął w obronę pakt 
Ribbentrop-Mołotow”, jednoznacznie sugerując czytelnikowi, że wspomniany pakt nie ma 
żadnego usprawiedliwienia, a politolog i wiceprzewodniczący Instytutu Krajów Wspólnoty 
Niepodległych Państw próbując usprawiedliwić to porozumienie wykazał się historyczną 
nieuczciwością. 

Ponadto, autor tekstu w „Do Rzeczy” przytacza wypowiedzi uczestnika wywiadu, które 
odwołują się do przedwojennego prawa, dając temu subtelny komentarz. Słowa Szyszkina, w 
których mówi on, że tajny protokół do paktu nie miał znamion naruszenia prawa 
międzynarodowego, ponieważ wyznaczanie stref wpływów nie jest zabronione, nazywa 
pokrętną logiką. Autor kwituje przywołany fragment wywiadu, iż 8, a następnie 25 dni później, 
te czysto teoretyczne słowa spisane w protokole „stały się ciałem”. 

Fragment, na który warto zwrócić uwagę z perspektywy wizerunku Rosji, mówi w 
cytowanej wypowiedzi historyka o dobrych intencjach Związku Radzieckiego, który poprzez 
pakt chciał zachować pokój między ZSRR a III Rzeszą, co nie podobało się wówczas 
Rzeczypospolitej. Autor zwraca uwagę, że Szyszkin broni zarówno Hitlera, jak i Stalina, którzy 
mieli prawo zapewniać siebie wzajemnie o nieingerowaniu we własne interesy. Dziennikarz 
„Do Rzeczy” ponadto zwraca uwagę na pomijanie istotnych faktów w wypowiedzi historyka 
udzielającego wywiadu, mając jednocześnie świadomość, że robi to umyślnie wybielając 
działania Sowietów w sierpniu i wrześniu 1939 roku. Mowa jest tu o pakcie Warszawa-Moskwa 
z 25 lipca 1932 roku349, który miał zapewniać o nieagresji, a nie wzajemnej pomocy. Zatem, 
nie obligował Związku Radzieckiego do pomocy Polsce, gdy została napadnięta przez Hitlera 
kilka dni później. Autor tekstu podsumowując tę myśl zwraca uwagę, że Rosja nie tylko nie 
pomogła, ale też w końcu sama dokonała agresji. 

Innym przykładem materiału, który pokazuje wizerunek współczesnej Rosji w serwisie 
internetowym „Do Rzeczy” są zacytowane w całości dwa komunikaty – jeden pochodzi ze  
 

                                                
349 Pakt Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad (Moskwa, 25 
lipca 1932 r.), https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/70/plik/m-631.pdf, s. 7-9, dostęp: 
03.01.2021 r. 
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strony internetowej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), a drugi ze strony 
internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). 

 

 
Pierwszy tekst pt. „Pakt Ribbentrop-Mołotow. Ważna deklaracja pięciu ministrów”350 

w całości części głównej jest treścią wspólnego oświadczenia ministrów spraw zagranicznych 
Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii z okazji 80. rocznicy podpisania paktu między 
Związkiem Radzieckim a III Rzeszą w sierpniu 1939 roku. Jedynym odautorskim elementem 
jest tytuł tekstu, jego lead oraz zdjęcie wizualizujące materiał prasowy. W tytule informacji 
odbiorca może zauważyć przymiotnik „ważny” wartościujący oświadczenie, którego 
oryginalna treść przytoczona została niżej. W leadzie autor publikacji podkreślił raz jeszcze 
samą wartość oświadczenia, tym razem nazywając go „specjalnym”. Zabieg ten ma 
przygotować czytelnika do potraktowania deklaracji jako wiarygodnego źródła. W deklaracji 
znajduje się m.in. fragment, który mówi o tym, że pakt Hitler-Stalin doprowadził do wybuchu 
II wojny światowej, podczas której wiele osób poniosło śmierć, a wszystko to było następstwem 
zbrodni, których dopuściły się dwie ideologie – nazistowska i stalinowska. Ponadto, 
ministrowie spraw zagranicznych deklarują przeciwstawianie się tym, którzy próbują wskrzesić 

                                                
350 Pakt Ribbentrop-Mołotow. Ważna deklaracja pięciu ministrów, https://dorzeczy.pl/kraj/111710/pakt-
ribbentrop-molotow-wazna-deklaracja-pieciu-ministrow.html, dostęp: 02.01.2021 r. 

Rysunek 4 Nagłówki artykułów pt. „Pakt Ribbentrop-Mołotow. Ważna deklaracja pięciu ministrów” oraz 
„Próba fałszowania historii”.  Specjalny komunikat IPN ws. działań Rosji”, serwis dorzeczy.pl, 23 sierpnia 
2019 r. 
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lub oczyścić wspomniane ideologie z win i statusu zbrodni, mając na myśli współczesną Rosję 
i Niemcy. 

Tytuł i lead w połączeniu z fragmentami tekstu jasno wskazują na poparcie wydanego 
oświadczenia i pokazania Rosji jako państwo próbujące rozmyć fakty historyczne, przechylając 
historyczną szalę na swoją stronę. 

Drugi wspomniany tekst pt. „Próba fałszowania historii. Specjalny komunikat IPN ws. 
działań Rosji”351 również jest przywołaniem informacji urzędu państwowego w postaci 
Instytutu Pamięci Narodowej. Podobnie, jak w poprzednio przytoczonym tekście, stanowisko 
zostało opublikowane 23 sierpnia 2019 roku, czyli dokładnie w 80. rocznicę podpisania paktu 
Ribbentrop-Mołotow. Tak, jak we wcześniejszym przypadku, serwis w tytule wartościuje 
materiał IPN nazywając go „specjalnym” oraz przytaczając w cudzysłowie fragment 
komunikatu, mającego szczególnie zwrócić uwagę studiującego go czytelnika. Sam komunikat 
w dużej mierze jest streszczeniem poczynań Rzeczypospolitej zmierzającej do zachowania 
pokoju ze swoimi geograficznymi sąsiadami, przechodząc do momentu złamania tych sojuszy 
przez Rzeszę Niemiecką, a później Związek Radziecki. Konkluzja niniejszego komunikatu 
nawiązuje w swoich słowach do fragmentu tytułu, który wskazuje, że współczesna Rosja 
podejmuje próby rehabilitacji porozumienia z sierpnia 1939 roku oraz przemilczenie 
tragicznych konsekwencji zawartego paktu wraz z tajnym protokołem, próbując tym samym 
zafałszować historię, stając w obronie obu totalitarnych reżimów. 

Przywołany zabieg podprowadzający świadczy o przyłączeniu się serwisu do 
stanowiska IPN i chęć jego promowania, podwyższając jego rangę i zwracając szczególną 
uwagę na fragment dotyczący Rosji jako kraju przepisującego historię na nowo według swoich 
zasad. 

Ciekawa perspektywa ukazania wizerunku Rosji, zarówno tej z 1939 roku, jak i tej 
współczesnej, znajduje się w tekście pt. „Polska kręci sobie sznur na szyję”352, którego tytuł to 
cytat z wypowiedzi Władimira Gładkowa, dziennikarza prokremlowskiego portalu 
„Politnavigator”. 
 

                                                
351 "Próba fałszowania historii". Specjalny komunikat IPN ws. działań Rosji, 
https://dorzeczy.pl/kraj/111791/proba-falszowania-historii-specjalny-komunikat-ipn-ws-dzialan-rosji.html, 
dostęp: 02.01.2021 r. 
352 M. Pieczyński, „Polska kręci sobie sznur na szyję”, https://dorzeczy.pl/kraj/112002/polska-kreci-sobie-sznur-
na-szyje.html, dostęp: 02.01.2021 r. 
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Tekst ma charakter przytaczanej już wcześniej analizy wypowiedzi, tym razem kilku 

autorytetów o prorosyjskim światopoglądzie, którzy starają się usprawiedliwić działanie 
Związku Radzieckiego, a później Rosji, tym samym demonizując działania innych państw – 
przede wszystkim Polski. 

I choć sam tekst w postaci autorskiej analizy dziennikarza serwisu „Do Rzeczy” w dużej 
mierze traktuje o braku zaproszenia dla Putina na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i co jakiś czas powraca do tego wątku, to pojawia się również wypowiedź dotycząca 
bezpośrednio roli ZSRR w podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow – dokumentu, który jako 
jedyne porozumienie z okresu międzywojnia doczekało się tak złej sławy. 

W tekście „Do Rzeczy” przywołano słowa Wadima Truchaczowa, politologa z 
Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, który na łamach portalu 
„EurAsiaDaily” proponuje, by ci, którzy krytykują pakt Hitler-Stalin (m.in. Polska) 
zrezygnowali z tego, co dostali od Moskwy. Tu Rosjanin przytacza zyski Rzeczypospolitej w 
postaci oddania jej przez rząd sowiecki „szeregu niemieckich ziem”, które w rzeczywistości 
były polskie, tylko przejściowo okupowane przez Niemców, o czym świadczy ich słowiańska 
geneza. Jednak, dzięki temu zabiegowi rosyjski politolog pokazuje wizerunek Rosji jako 
wybawiciela dla Polski – co prawda zabierając po wojnie Ukrainę Zachodnią i Białoruś 
Zachodnią, ale dając „niemieckie miasta”, które w teorii mogła zagarnąć dla siebie, nie 

Rysunek 5 Nagłówek artykułu pt. „Polska kręci sobie sznur na szyję”, serwis dorzeczy.pl, 26 sierpnia 2019 r. 
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oglądając się na Rzeczpospolitą. Przy całej narracji nie stroni jednak od wypominania zajęcia 
w 1938 roku przez II RP Zaolzia należącego od 1920 roku do Czechosłowacji. 

Autor tekstu „Do Rzeczy” trafnie określa wypowiedzi prorosyjskich autorytetów 
tworzących interpretację w rosyjskim dyskursie jako „sprawiedliwość dziejową”, dzięki której 
Polska nie powinna mieć żalu do Rosji Sowieckiej, ponieważ jeśli coś utraciła, to na to 
zasłużyła, a jeśli coś zyskała, to tylko dzięki ZSRR w ramach przyjacielskiego podejścia lub 
rekompensaty za poniesione krzywdy wojenne. 

Nieco odmienny wizerunek Rosji pod kątem motywacji do agresji na Polskę i paktu z 
1939 roku przywołuje rosyjski publicysta Dmitrij Bawyrin, którego wypowiedzi analizuje 
redaktor Maciej Pieczyński w artykule o kontrowersyjnym tytule „II Rzeczpospolita dążyła do 
sojuszu z nazistami”353. Jego wypowiedzi starają się rozwadniać w rosyjskim stylu narracyjnym 
niektóre fakty, nazywając wejście do Polski Armii Czerwonej 17 września jako przekroczenie 
granicy w celu przyłączenia Ukrainy Zachodniej oraz Białorusi Zachodniej. Rosjanin agresję 
tę tłumaczy wysokim ryzykiem zajęcia ich w przeciwnym razie przez Niemców, którzy już 
szykowali się do wojny. W ten sposób prorosyjski publicysta celowo degraduje znaczenie paktu 
Ribbentrop-Mołotow, który miał w rzeczywistości na celu właśnie ustalenie wspólnej granicy 
niemiecko-sowieckiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
353 M. Pieczyński, „II Rzeczpospolita dążyła do sojuszu z nazistami”, https://dorzeczy.pl/kraj/114835/ii-
rzeczpospolita-dazyla-do-sojuszu-z-nazistami.html, dostęp: 02.01.2021 r. 

Rysunek 6 Nagłówek artykułu pt. „II Rzeczpospolita dążyła do sojuszu z nazistami”, serwis dorzeczy.pl, 
23 września 2019 r. 
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Bawyrin przy tej okazji również przyznaje, że wejście wojsk sowieckich w połowie 
września 1939 roku było także zemstą za klęskę z 1920 roku. Tłumaczy to chęcią powrotu 
ZSRR do granic za czasów Imperium Rosyjskiego, skoro ogólnoświatowa rewolucja 
bolszewicka nie wyszła tak, jak zamierzał Włodzimierz Lenin, by chociaż na dawnych terenach 
budować socjalistyczny byt. 

Interesujący sposób zaprezentowania tych wypowiedzi przedstawił autor analizy słów 
rosyjskiego politologa, pokazując wzajemne sprzeczności w tłumaczeniu działań Sowietów, a 
nawet przytaczając hipotetyczne odpowiedzi Rosjanina na hipotetycznie postawione pytania. 
Tymi zabiegami chce doprowadzić do ośmieszenia i wyeksponowania groteskowego 
charakteru próby budowania przez rosyjskie autorytety pozytywnego wizerunku Rosji wobec 
opinii publicznej. 

 Przywołany wizerunek Rosji w internetowym serwisie informacyjnym „Do Rzeczy” 
przez pryzmat paktu Ribbentrop-Mołotow – zarówno tej sprzed lat, jak i tej współczesnej – jest 
jednoznaczny i dobitnie prezentowany w publikacjach przez sam serwis. Spektrum 
dobieranych tematów i forma ich przedstawienia pokazują Federację Rosyjską jako tę 
próbującą przepisywać historię II wojny światowej na nowo – szczególnie pod kątem 
podpisania paktu Hitler-Stalin, którego znaczenie w dużej mierze jest marginalizowane. Serwis 
„Do Rzeczy” przywołując wypowiedzi prorosyjskich autorytetów chce naświetlić odbiorcy styl 
narracji, natychmiast tłumacząc jego przewrotność i brak konsekwencji w niektórych 
historycznych aspektach dotyczących 23 sierpnia 1939 roku. Ponadto, z przeanalizowanych 
tekstów wynika, że serwis intensywnie promuje wydarzenia, tj. wystawy czy debaty, które mają 
na celu pokazanie historycznych dokonań Rosji przeciwnej putinowskiej polityce 
informacyjnej. 

 

4.1.3 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Sputnik Polska” 
 
Polskojęzyczny serwis internetowy „Sputnik Polska” na łamach swojej strony 

internetowej również traktował o pakcie Ribbentrop-Mołotow. W zebranym materiale 
badawczym widać znamienne sformułowania i stwierdzenia świadczące o przychylności 
redakcji do Rosji oraz pokazania w specyficznym świetle niektórych faktów, o których w 
odmienny sposób wypowiadali się publicyści analizowanego wcześniej serwisu „Do Rzeczy”. 

W przeważającej części tekstów rosyjskiego serwisu pakt zawarty między ZSRR a III 
Rzeszą jest ukazany jako umowa o nieagresji, która określała, że oba państwa nie będą się 
wzajemnie atakować oraz utrzymają neutralność w razie, gdyby jedna ze stron wzięła udział w 
wojnie z państwem trzecim. Taką właśnie narrację pokazuje tekst pt. „Opublikowane radzieckie 
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oryginały paktu Ribbentrop-Mołotow”354, który porusza temat ujawnienia przez rosyjską 
Fundację „Pamięć historyczna” skanów radzieckiego oryginału paktu Hitler-Stalin.355 

Przywołany wcześniej mechanizm narracyjny w postaci uwydatniania nieagresji w 
mówieniu o pakcie widać już w leadzie niniejszego tekstu, co jest później jeszcze raz 
powtórzone w części głównej, wraz z wyjaśnieniem, na czym miała ona polegać. Temat tajnego 
protokołu jest tylko wspomniany i lakonicznie określony jako rozgraniczenie stref wpływów w 
Europie Wschodniej. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Zwracającym uwagę dopełnieniem całości wydźwięku przywołanego tekstu jest 

archiwalna fotografia przedstawiająca moment podpisania paktu. To, co szczególnie zwraca 
uwagę, to uśmiechnięta postać sowieckiego przywódcy Józefa Stalina oraz poważny wyraz 
twarzy Joachima von Ribbentropa, przez co niniejsze zdjęcie zdaje się nasuwać myśl, jakoby 
ZSRR cieszyło się z podpisania „pokojowego paktu”, a strona niemiecka nie była z tego faktu 
zadowolona, dążąc przez ostatnie miesiące do konfliktu zbrojnego w Europie. 

W innym sputnikowym tekście odbiorca napotka na wizerunek Związku Radzieckiego 
jako tego, który został zmuszony do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. W artykule 

                                                
354 Opublikowane radzieckie oryginały paktu Ribbentrop-Mołotow, 
https://pl.sputniknews.com/swiat/2019060210491768-opublikowane-radzieckie-oryginaly-paktu-ribbentrop-
molotow-sputnik/, dostęp: 08.01.2021 r.  
355 Sam tekst umowy znany był już wcześniej, ale w obiegu publicznym można było się zapoznać tylko z 
niemiecką wersją paktu. 

Rysunek 7 Nagłówek artykułu pt. „Opublikowane radzieckie oryginały paktu Ribbentrop-Mołotow”, serwis 
pl.sputniknews.com, 2 czerwca 2019 r. 
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informacyjnym pt. „Rosja: Zaprezentowano dokumenty związane z paktem Ribbentrop-
Mołotow”356 „Sputnik Polska” informuje o kolejnych ujawnionych dokumentach – tym razem 
zaprezentowanych w Domu Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego w Moskwie. 

Już lead tłumaczy, że wspomniane dokumenty dowodzą, jakoby inicjatorami podpisania 
paktu Hitler-Stalin były hitlerowskie Niemcy, a ZSRR był zmuszony do jego podpisu, by 
zapewnić sobie bezpieczeństwo. W części głównej tekstu można przeczytać, że inicjatorem 
podziału stref wpływów zawartym w tajnym protokole do paktu także były Niemcy. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
W omawianym tekście powołano się na wypowiedź Siergieja Naryszkina, dyrektora 

Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji oraz przewodniczącego Rosyjskiego Towarzystwa 
Historycznego. Twierdzi on, że władze radzieckie wiedząc już pod koniec lat 30. XX wieku, 
jakie zamiary wojenne ma III Rzesza oraz to, że zachodnie rządy robią wszystko, by do wojny 
nie doprowadzić, podpisały pakt o nieagresji, by spróbować „udobruchać Hitlera” przed agresją 
na ZSRR. Ten fragment pokazuje wizerunek Rosji sowieckiej jako państwa dbającego o własne 
interesy, jak również wykorzystującego okazję doprowadzenia do ustępstw przez III Rzeszę, 
obawiającą się wojny na dwa fronty. W tekście oprócz stwierdzenia, że Związek Radziecki „był 

                                                
356 Rosja: Zaprezentowano dokumenty związane z paktem Ribbentrop-Mołotow, 
https://pl.sputniknews.com/swiat/2019081510910805-w-moskwie-zaprezentowano-dokumenty-zwiazane-z-
paktem-ribbentrop-molotow-polska-sputnik/, dostęp: 08.01.2021 r. 

Rysunek 8 Nagłówek artykułu pt. „Rosja: Zaprezentowano dokumenty związane z paktem Ribbentrop-Mołotow”, 
serwis pl.sputniknews.com, 15 sierpnia 2019 r. 
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zmuszony” podpisać dokument, pojawia się również sformułowanie „pod przymusem” w 
odniesieniu do jego podpisania oznaczające, że ZSRR nie miało innego wyboru, zostało 
postawione pod ścianą. 

Rosja sowiecka jest pokazana w analizowanym tekście w jeszcze jeden sposób – 
podkreślona jest taktyczna i wojskowa przebiegłość tego państwa, które z końcem lata 1939 
roku przewidziało, że III Rzesza i tak będzie chciała wywołać wojnę, dlatego zawarła sojusz z 
Niemcami, który nie miał zapowiadać długofalowej przyjaźni między narodami, ale miał 
pozwolić zyskać na czasie, by ZSRR mógł przygotować się do wojny, wzmacniając swój 
przemysł zbrojeniowy i zwiększając liczebność Armii Czerwonej. 

Pełną narrację serwisu „Sputnik Polska” w redakcyjnym skrócie prezentuje tekst będący 
zapowiedzią debaty okrągłostołowej, poświęconej 80. rocznicy podpisania paktu sowiecko-
niemieckiego, która odbyła się 22 sierpnia 2019 roku w centrum prasowym MAI „Rossiya 
Segodnya”. Oprócz położenia nacisku w leadzie na omawiany wcześniej określnik „paktu o 
nieagresji”, uwagę zwraca tytuł, który brzmi: „Pakt Ribbentrop-Mołotow: prawda i mity”,357 
dający czytelnikowi odczuć konkretny przekaz, w kontekście owianego niesławą paktu, że 
dopiero podczas niniejszego spotkania będzie można poznać prawdę o sojuszu ZSRR-Niemcy 
z 1939 roku. 

Najciekawsze, w kontekście określenia wizerunku Rosji, jaki kreuje „Sputnik Polska”, 
zdaje się wybrzmieć w tendencyjnych pytaniach, na jakie ma odpowiedzieć zapowiadany 
okrągły stół. Między innymi autor tekstu zadaje pytanie, co „zmusiło” Sowietów do jego 
podpisania oraz dlaczego ZSRR nie osiągnęło sukcesu chcąc stworzyć koalicję przeciwko III 
Rzeszy, stawiając również w negatywnym świetle państwa zachodnie, dając do zrozumienia o 
ich wrogim nastawieniu do Związku Radzieckiego. Ma to za zadanie pokazać uczciwą i 
osamotnioną rolę, którą odegrał ZSRR podpisując pakt Ribbentrop-Mołotow, jako narzędzia 
do przechytrzenia Niemców. 

Znamienną tezę na korzyść wizerunku Rosji z 1939 roku przywołuje w innym tekście 
sputnikowy autorytet historyczny Jurij Nikiforow, szef działu badań Rosyjskiego Wojskowego 
Towarzystwa Historycznego.358 Już w tytule autor artykułu informacyjnego umieścił 
kontrowersyjny cytat rosyjskiego historyka, iż zawarty pakt „udaremnił plany ekspansji 
Wielkiej Brytanii w Europie”. Odbiorca wprost dowiaduje się, że Zjednoczone Królestwo 
miało nieczyste zamiary nie tylko wobec ZSRR, ale także wobec reszty Europy, a państwo 

                                                
357 Pakt Ribbentrop – Mołotow: prawda i mity, https://pl.sputniknews.com/swiat/2019082210937512-pakt-
molotow-ribbentrop-prawda-i-mity/, dostęp 08.01.2021 r. 
358 Rosyjski historyk: Pakt Ribbentrop-Mołotow udaremnił plany ekspansji Wielkiej Brytanii w Europie, 
https://pl.sputniknews.com/swiat/2019082210939772-rosyjski-historyk-pakt-ribbentrop-molotow-udaremnil-
plany-ekspansji-wielkiej-brytanii-w-europie-sputnik/, dostęp: 08.01.2021 r. 
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sowieckie stanęło mu naprzeciw. Rosjanin kreśli przewidywanie, jakoby Wielka Brytania 
wiedząc, że wojna na pewno wybuchnie, chciała ją przesunąć na konflikt jedynie między 
Niemcami a Rosją, a łupem wojennym miałoby być „posiadanie kawałków rzuconej na rzeź 
Polski, którą Londyn poświęcił w celu szczucia na siebie Stalina i Hitlera”. 

Znamiennym jest częstokroć powtarzane i podkreślane w tekstach opublikowanych w 
serwisie „Sputnik Polska”, że treść paktu Hitler-Stalin nie różniła się w żaden sposób od norm 
ówcześnie obowiązującego prawa międzynarodowego, nie odstając tym samym od praktyki 
przyjętej przez inne państwa europejskie, chcące utrzymać od swojego państwa jak najdalej 
wizję konfliktu zbrojnego. Pokazanie w ten sposób paktu i ZSRR jako jego sygnatariusza 
uwydatnia przekaz, który brzmi: dokument został sporządzony legalnie, według 
obowiązującego prawa międzynarodowego. Narracja ta ma służyć pokazaniu przede wszystkim 
Rosji Sowieckiej w pozytywnym świetle, jako państwa prawa. 

Mniej natomiast można przeczytać o tajnym protokole, który zwykle wspominany jest 
w sputnikowych tekstach informacyjnych, ale marginalizowane jest jego znaczenie twierdząc, 
że chodziło w nim tylko o ustalenie „sfer interesów” lub „stref wpływów”, a nie konkretny 
podział ziem do przyłączenia przez III Rzeszą oraz Związek Radziecki. 

W tekście pt. „Niemiecka historyczka: Wiele dokumentów o pakcie Ribbentrop-
Mołotow wciąż wymaga upublicznienia”359 można przeczytać natomiast, że tajny protokół miał 
charakter „uzupełniający”, który zawierał rozgraniczenie sfer interesów sowieckiej Rosji i 
hitlerowskich Niemiec. 

Tym, co różni niniejszy artykuł od tych analizowanych wcześniej jest fakt, że 
przytaczane są słowa niemieckiej historyk Bianki Petrov-Enker, profesora na Uniwersytecie w 
Konstancji, która ma za zadanie uwiarygodnić informacje dotyczące paktu Ribbentrop-
Mołotow. Być może, czytając neutralny tytuł i lead, odbiorca mógł odnieść wrażenie, że dalsza 
część będzie miła charakter odmiennej, jak dotąd, narracji serwisu w postaci osobistej 
krytycznej diagnozy niemieckiego naukowca. Jednak, w kolejnych słowach czytelnik może się 
ponownie spotkać z fragmentem o zgodności paktu z obowiązującym prawem – diagnoza znana 
już z poprzednich omawianych tytułów. 

 

                                                
359 Niemiecka historyczka: Wiele dokumentów o pakcie Ribbentrop-Mołotow wciąż wymaga upublicznienia, 
https://pl.sputniknews.com/swiat/2019082410949787-niemcy-wiele-dokumentow-odnosnie-paktu-ribbentrop-
molotow-wciaz-wymaga-upublicznienia-sputnik/, dostęp: 08.01.2021 r. 
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Niemiecka historyk docenia trud Rosjan włożony od 1989 roku w publikację 

dokumentów z czasów sowieckich, która była oparta w dużej mierze na współpracy rosyjsko-
niemieckiej. Prezentując takie słowa niemieckiego naukowca „Sputnik Polska” przedstawia 
obraz Federacji Rosyjskiej jako państwa transparentnego, które nie boi się swojej przeszłości, 
ponieważ nie ma sobie nic do zarzucenia, a każde z działań dokonane przez niedawnych 
przodków miało na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom ZSRR. 
Według Niemki, dzięki podpisaniu dokumentu, władze Związku Radzieckiego nie tylko 
zwiększyły liczebność Armii Czerwonej dzięki wzmocnionemu przemysłowi, ale także zdążyły 
ewakuować wiele przedsiębiorstw przemysłowych dalej na wschód w głąb Rosji. 

 Obraz ZSRR jako cel działań wojennych prezentuje tekst o prowokacyjnym dla 
polskiego odbiorcy tytule w formie pytania: „Pakt Ribbentrop-Mołotow: To Polska była 
zagrożeniem dla ZSRR?”360. Oprócz samego tytułu, z którego wprost wynika, że to 
Rzeczpospolita dzierżyła rolę potencjalnego agresora, uwagę czytelnika zwraca fragment 
leadu, który mówi o odtajnieniu przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej po raz 
pierwszy dokumentów dotyczących paktu między Związkiem Radzieckim a III Rzeszą „na 
cześć 80. rocznicy jego podpisania”. Takie określenie dokumentu z 1939 roku przez jednego z 

                                                
360 Pakt Ribbentrop-Mołotow: To Polska była zagrożeniem dla ZSRR?, 
https://pl.sputniknews.com/swiat/2019090911022882-ministerstwo-obrony-odtajnilo-dokumenty-dotyczace-
poczatku-ii-wojny-swiatowej-sputnik/, dostęp: 08.01.2021 r. 

Rysunek 9 Nagłówek artykułu pt. „Niemiecka historyczka: Wiele dokumentów o pakcie Ribbentrop-Mołotow 
wciąż wymaga upublicznienia”, serwis pl.sputniknews.com, 24 sierpnia 2019 r. 
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jego sygnatariuszy świadczy o tym, że moment jego podpisania nie jest upamiętniany jako 
niechlubny akt wraz z jego konsekwencjami, ale jako dzień pamięci, który przyniósł 
międzynarodowy sukces ówczesnej Rosji Sowieckiej. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Całość artykułu odnosi się w swojej większości do warstwy merytorycznej odtajnionych 

dokumentów zwracając uwagę na ich wyjątkowy charakter i wysoki poziom tajności w czasie 
II wojny światowej, o czym ma świadczyć m.in. przygotowywanie ich samodzielnie przez 
dowódców wojskowych, a nie za pośrednictwem maszynistki. Stawia to pytanie – jaki cel miał 
spełnić prowokacyjny tytuł, który odnosi się do minimalnej warstwy całości tekstu? 
Prawdopodobnie miał zwrócić uwagę polskiego odbiorcy i zachęcić do zapoznania się z 
artykułem. 

Jest to pierwszy z omawianych powyżej tekstów serwisu „Sputnik Polska”, który nie 
posiada w swojej treści choćby najkrótszej wzmianki o tajnym protokole do paktu. Artykuł 
wieńczy background, w którym autor wyjaśnia, kto i kiedy podpisał wspomniany pakt, co miał 
gwarantować w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego oraz informację, że tydzień po 
jego podpisaniu hitlerowskie Niemcy uderzyły zbrojnie na Polskę. 

Niniejszy tekst przede wszystkim ma na celu budowanie wiarygodności współczesnej 
Federacji Rosyjskiej z jednej strony za pomocą prezentacji ważnych, do tej pory tajnych 

Rysunek 10 Nagłówek artykułu pt. „Pakt Ribbentrop-Mołotow: To Polska była zagrożeniem dla ZSRR?”, 
serwis pl.sputniknews.com, 9 września 2019 r. 
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dokumentów, które mają pokazać prawdziwe zamiary ZSRR z czasów wojennych, a z drugiej 
strony za pomocą pomijania w przekazie niewygodnych faktów, tj. tajnego protokołu, będącego 
integralną częścią paktu Ribbentrop-Mołotow.  

 

 4.1.4 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Wirtualna Polska” 
 
Internetowy serwis informacyjny „Wirtualna Polska” (WP) na łamach swojej strony 

również podejmował temat paktu Ribbentrop-Mołotow. Tak, jak w większości przywołanych 
wcześniej tekstów – z serwisu „Do Rzeczy”, jak również „Sputnik Polska” – było to związane 
z mijającą 80. rocznicą podpisania niniejszego rosyjsko-niemieckiego porozumienia. 

W jednym z tekstów informacyjnych pt. „Der Spiegel: ludzie Putina dążą do 
rehabilitacji paktu Ribbentrop-Mołotow”361 autor cytuje fragmenty artykułu niemieckiego 
tygodnika opinii „Der Spiegel”, w którym dziennikarz Christian Neef próbuje udowodnić, że 
współczesne władze rosyjskie na czele z prezydentem Władimirem Putinem próbują 
usprawiedliwić pakt z 1939 roku, a nawet podnieść go do rangi przyjaznego i strategicznego 
porozumienia. 

Przesłanką do tego, by móc stwierdzić, że analizowany serwis informacyjny utożsamia 
się z treścią tekstu w „Spieglu” jest lead, który nie jest opatrzony cudzysłowem świadczącym 
o cytacie. Autor tekstu WP pisze w nim, że 30 lat temu (tj. w 1989 roku) sowiecki parlament 
potępił pakt Hitler-Stalin, a cel, jakim są marzenia o rosyjskim imperium sprawia, że Moskwa 
dąży do rehabilitacji paktu, pokazując go w pozytywnym świetle. 

Autor tekstu WP za pośrednictwem fragmentów artykułu Neefa przypomina, że taka 
narracja nie funkcjonuje od zawsze – w grudniu 1989 roku Zjazd Deputowanych Ludowych 
ZSRR uchwalił rezolucję, która jednoznacznie potępiła pakt Ribbentrop-Mołotow. Pojawia się 
także informacja, że tajny protokół uznano za bezprzedmiotowy oraz nieważny od momentu 
jego podpisania, a inicjatorem uchwalonego dokumentu miał być Michaił Gorbaczow. 

                                                
361 „Der Spiegel”: ludzie Putina dążą do rehabilitacji paktu Ribbentrop-Mołotow, https://wiadomosci.wp.pl/der-
spiegel-ludzie-putina-daza-do-rehabilitacji-paktu-ribbentrop-molotow-6414490939521153a, dostęp: 15.01.2021 
r. 
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Podany w formie cytatu fragment rosyjskiej rezolucji później zestawiany jest ze 

współczesną narracją Kremla, który coraz bardziej dobitnie manifestuje swój sprzeciw wobec 
krytyki porozumienia z sierpnia 1939 roku. Przywołany autor niemieckiego tekstu zwraca 
uwagę na początek genezy zmiany narracji przez Federację Rosyjską, która nastąpiła w marcu 
2019 roku w rosyjskim dzienniku „Izwiestija”. Wówczas głos na łamach gazety zabrał 
cytowany już w niniejszej rozprawie Michaił Miagkow, dyrektor naukowy RWIO, jakoby 
nadszedł czas, by Rosja zaprzestała „posypywania głowy popiołem” i zaproponował, by 
obecnie urzędujący parlament poddał rewizji krytyczną ocenę paktu z rezolucji uchwalonej w 
1989 roku. 

To, na co zwraca uwagę „Wirtualna Polska”, cytując dziennikarza „Spiegla”, jest 
również zmiana narracji samego Putina na przestrzeni 5 lat, gdzie jeszcze w 2009 roku 
skomentował pakt jako „moralnie nie do przyjęcia”. W roku 2014 przyjął stanowisko, że tak 
wiele się mówi o tym, że jest on zły, a co złego może być w tym, że ZSRR nie chciało walczyć 
przeciwko III Rzeszy. 

Wprawdzie przywołany tekst zaczerpnięty z serwisu WP ma charakter cytowania i 
parafrazowania artykułu z niemieckiego tygodnika opinii, jednak można na podstawie 
niektórych podprowadzeń i doboru cytatów odnaleźć w nim wizerunek Rosji pokazywany 
przez ten serwis. Sam tytuł, będący cytatem z niemieckiego dziennika, ma za zadanie pokazać 

Rysunek 11 Nagłówek artykułu pt. „Der Spiegel”: ludzie Putina dążą do rehabilitacji paktu Ribbentrop-
Mołotow”, serwis wiadomosci.wp.pl, 17 sierpnia 2019 r. 
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władze rosyjskie w negatywnym świetle, jako obrońców porozumienia, którego z 
historycznego punktu widzenia nie da się obronić. Tytuł prawdopodobnie ma również zwrócić 
uwagę na przewrotność rosyjskiej narracji na przełomie ostatnich lat. 

Niejako w opozycji do analizowanego przed chwilą tekstu można postawić kolejny pt. 
„80. rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow. Skazał połowę Europy na dziesięciolecia 
nieszczęścia”362, który przywołuje fragmenty wspólnego oświadczenia szefów dyplomacji 
Polski, Estonii, Litwy, Łotwy i Rumunii. Pojawiło się ono w niniejszym rozdziale przy okazji 
analizy serwisu „Do Rzeczy” w aspekcie niemiecko-rosyjskiego paktu. 

Na łamach „Wirtualnej Polski”, w przeciwieństwie do „Do Rzeczy”, treść oświadczenia 
nie została przywołana dosłownie jako publikacja całego dyplomatycznego stanowiska, ale 
podana odbiorcy w formie przywołanych szczegółowo i chronologicznie fragmentów. 

Swoistym novum, które nie zaistniało w do tej pory analizowanych przez autora 
rozprawy tekstach, jest wypunktowanie tematów, które zawierał w sobie tajny protokół do 
paktu. Do tej pory w przywołanych artykułach informacyjnych (choć nie wszystkich) 
wspominano, że protokół wyznaczał strefy wpływów dla Związku Radzieckiego i III Rzeczy. 
Natomiast omawiana publikacja „Wirtualnej Polski” wskazuje na szczegóły protokołu, który 
składał się z czterech punktów. Pierwszy z nich dotyczył Litwy i jej północnej granicy, która 
w momencie przekształceń terytorialnych miałaby stanowić jednocześnie granicę wpływu 
Rzeszy Niemieckiej i sowieckiej Rosji. Drugi punkt dotyczył Rzeczypospolitej Polskiej i 
podziału terytorialnego, którego granica miała przebiegać na linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. 
Punkt trzeci tajnego protokołu nawiązuje do terenów Europy Południowo-Wschodniej i leżącej 
na nich Rumunii, a ostatni czwarty punkt jako podsumowanie miał charakter zastrzeżenia, iż 
protokół będzie najściślej strzeżoną tajemnicą obu państw. 

Przywołanie treści protokołu nie tylko spełnia walor informacyjny, który tłumaczy 
narodowość dyplomatyczną sygnatariuszy wspólnego oświadczenia, ale ma również na celu 
poszerzenie wiadomości na temat ciemniejszej części porozumienia, która miała charakter 
imperialnych zapędów obu państw. 

Teksty na WP informowały również o odtajnianiu przez rosyjskie władze dokumentów, 
które dotyczyły paktu Ribbentrop-Mołotow. Tym razem chodziło o opublikowanie 
archiwalnych dokumentów z okresu II wojny światowej, które mają za zadanie „ochronić 
prawdę historyczną”. W tekście pt. „Rosja ujawnia tajne dokumenty. Chodzi o sowiecko-

                                                
362 80. rocznica paktu Ribbentrop-Mołotow. „Skazał połowę Europy na dziesięciolecia nieszczęścia”, 
https://wiadomosci.wp.pl/80-rocznica-paktu-ribbentrop-molotow-skazal-polowe-europy-na-dziesieciolecia-
nieszczescia-6416552363579521a, dostęp: 15.01.2021 r. 
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nazistowski pakt”363 dziennikarz „Wirtualnej Polski” przywołuje informacje podane przez 
rosyjski serwis informacyjny themoscowtimes.com. 

Autor tekstu w polskim serwisie informując o przełomowych rosyjskich dokumentach 
posługuje się cytatami serwisu rosyjskiego, by podkreślić fakt, że nie jest to stanowisko redakcji 
WP, a jedynie poinformowanie o stanowisku innego serwisu. Odbiorca może to dostrzec 
szczególnie w takich fragmentach, gdzie mowa o materiałach, które zostały opublikowane „nie 
w porządku chronologicznym, by pozwolić na pozyskanie bardziej pełnego obrazu tego, co 
doprowadziło do podpisania paktu”. Przytaczane w cudzysłowie cytaty, nieobarczone 
komentarzem autora, dzięki temu zachowując informacyjny charakter, mają za zadanie pokazać 
irracjonalny charakter i sens informacji podanej przez rosyjskie władze, które brakiem 
chronologii argumentują lepsze uporządkowanie pewnych faktów i pobudek Związku 
Radzieckiego do zawarcia sojuszu z Niemcami. Inny argument pada z ust Putina, który w 
przywołanych słowach wskazuje, że podpisanie paktu było reakcją „na izolację i lekceważący 
stosunek państw Zachodu do wysiłków pokojowych, jakie podejmował ZSRR”. 

Przywołane do tej pory teksty opublikowane w serwisie „Wirtualna Polska” wyróżniały 
się od „Do Rzeczy” i „Sputnik Polska” szczególną dbałością o pozostanie neutralnym w 
przekazie, nie wskazując jednoznacznie subiektywnego zdania autora o pakcie Ribbentrop-
Mołotow. Zupełnie inny wydźwięk ma tekst pod prowokacyjnym tytułem „Rosyjskie MSZ: 
Pakt Ribbentrop-Mołotow uratował życie setek tysięcy ludzi”364, gdzie już w leadzie autor 
wskazuje, że Federacja Rosyjska dąży do przedstawienia własnej wersji wydarzeń z 1939 roku. 
Przywołana publikacja opiera się na wpisie rosyjskiego MSZ na swoim fanpage’u na 
Facebooku, z którego pochodzi także tytułowy cytat. Ponadto, rosyjska dyplomacja zapewnia, 
że sowiecka Rosja „nigdy nie była sojusznikiem hitlerowskich Niemiec”. 

 
 
 
 
 
 

                                                
363 Rosja ujawnia tajne dokumenty. Chodzi o sowiecko-nazistowski pakt, https://wiadomosci.wp.pl/rosja-
ujawnia-tajne-dokumenty-chodzi-o-sowiecko-nazistowski-pakt-6422937546971265a, dostęp: 15.01.2021 r. 
364 Rosyjskie MSZ: Pakt Ribbentrop-Mołotow uratował życie setek tysięcy ludzi, 
https://wiadomosci.wp.pl/rosyjskie-msz-pakt-ribbentrop-molotow-uratowal-zycie-setek-tysiecy-ludzi-
6427524589639297a, dostęp: 15.01.2021 r. 
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Szczególne potępienie paktu widać w kolejnej partii tekstu, gdzie dziennikarz wskazuje 

na wielotygodniową akcję propagandową mającą zmasowany charakter, która ma za zadanie 
„wybielić fakt zawarcia paktu Hitler-Stalin wraz z tajnym protokołem faktycznie dzielącym 
wschodnią Europę na strefy wpływów”. 

Odmienny charakter tekstu w porównaniu do poprzednich wprowadza również fakt, że 
wspomniany facebookowy post zamieszczony również na Twitterze doczekał się w tym 
serwisie społecznościowym konfrontacji z opinią Timothy’ego Garton Asha. Brytyjski historyk 
zwrócił uwagę, że rosyjska dyplomacja chwaląc podpisanie paktu pominęła terror, którego 
Związek Radziecki dopuścił się na wschodzie Polski. Zachęcał również, by niemiecka 
dyplomacja przedstawiła swoją wersję wydarzeń historycznych w niniejszym wątku pod 
rosyjskim wpisem. 

Rysunek 12 Nagłówek artykułu pt. „Rosyjskie MSZ: Pakt Ribbentrop-Mołotow uratował życie setek tysięcy 
ludzi”, serwis wiadomosci.wp.pl, 23 września 2019 r. 
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Powyższy tekst w serwisie „Wirtualna Polska” pokazuje Federację Rosyjską jako 

manipulatora oraz państwo, którego władze chcą przepisywać historię na nowo, a korzystają z 
tego przy okazji konkretnych historycznych rocznic – tak, jak w przywołanym artykule. 
Facebookowy i twitterowy wpis rosyjskiej dyplomacji został opublikowany 23 września 2019 
roku, czyli kilka dni po 80. rocznicy wkroczenia wojsk radzieckich do Polski, które miało 
miejsce 17 września 1939 roku. Pamiętając, jakie postanowienia były zawarte w tajnym 
protokole do paktu, bezpośredni wniosek, jaki nasuwa się po ich lekturze jest znamienny – 
wejście tego dnia do Polski Armii Czerwonej było bezpośrednim skutkiem zawarcia paktu 
Hitler-Stalin. 

 

4.1.5 Wnioski dotyczące wizerunku ZSRR i Federacji Rosyjskiej 
 

Przeanalizowane teksty z serwisu „Do Rzeczy”, „Sputnik Polska” i „Wirtualna Polska” 
są publikacjami, które nie zostały oznaczone jako materiał publicystyczny, niemający związku 
z komentarzem odautorskim, ale będące materiałem informacyjnym w czystej postaci. Dlatego 
szczególnie istotnym aspektem analizy było odnalezienie przez autora rozprawy elementów, 
które mogą świadczyć o złamaniu, bądź nadszarpnięciu tej zasady dziennikarskiej oraz 

Rysunek 13 Cytat brytyjskiego historyka Timothy Garton Asha w odpowiedzi na wpis rosyjskiego MSZ, 
serwis społecznościowy Twitter, 23 września 2019 r., https://twitter.com/fromTGA/status/1175952958858522625 
dostęp: 15.01.2021 r. 
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zwrócenie uwagi na teksty stricte informacyjne, niezawierające komentarza, ale poprzez dobór 
informacji pokazujące konkretny wizerunek Rosji. Należy przypomnieć, że wizerunek ten 
dotyczy nie tylko współczesnej Federacji Rosyjskiej, ale również Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich – szczególnie w okresie II wojny światowej. 

Internetowy serwis informacyjny „Do Rzeczy” mimo spełnienia przywołanych powyżej 
norm, podawania treści jako materiału informacyjnego, stosuje wartościowanie, nazywając 
chociażby wejście wojsk radzieckich na teren Rzeczypospolitej 17 września 1939 roku 
czwartym rozbiorem Polski, co pokazuje ZSRR w negatywnym świetle. Taki wizerunek 
zarówno Związku Radzieckiego, jak również współczesnej Federacji Rosyjskiej, występuje na 
łamach tego serwisu. 

Artykuły zachęcające do obejrzenia wystaw oraz wysłuchania debat organizowanych 
przez podmioty państwowe również mają na celu pokazanie Rosji w negatywnym świetle. 
Znając linię polskiego rządu i promując takie treści serwis pokazuje, że nie zgadza się z narracją 
Kremla, dlatego zachęca do uczestniczenia w wydarzeniach, które mają za zadanie 
odkłamywanie historii. 

Kolejnym aspektem, którego celem jest zdemaskowanie kłamliwego stanowiska 
Moskwy, jest dobór autorytetów, który diametralnie różni się od tych przywoływanych w 
„Sputniku”. W „Do Rzeczy” są to przede wszystkim osoby reprezentujące instytucje 
państwowe tak, jak na przykład prezes Instytutu Pamięci Narodowej. 

Analiza artykułów z zakresu tematycznego dotyczącego podpisania paktu Ribbentrop-
Mołotow wykazała, że w serwisie „Do Rzeczy” można wyróżnić kilka typów tekstów. 
Pierwszym z nich są wspomniane promocje wystaw i naukowych debat historycznych, zaś 
kolejnym rodzajem są analizy wypowiedzi rosyjskich ekspertów, które opracowuje dla redakcji 
dziennikarz zajmujący się tematyką rosyjską Maciej Pieczyński. W takich rosyjskich tekstach 
z udziałem rosyjskich historyków często wybiela się wizerunek Związku Radzieckiego 
dyskredytując działania rządu II RP, ale także usprawiedliwia działania ZSRR różnymi 
argumentami. 

Istotnym działaniem, które ma wpływ na kreowanie wizerunku Rosji – zarówno 
współczesnej jak i sowieckiej – jest przywoływanie wypowiedzi rosyjskich autorytetów 
historycznych, które mieszają się w swoich diagnozach. Badane teksty wykazały, że z jednej 
strony wkroczenie Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 roku było podyktowane 
zemstą za klęskę w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku, zaś z drugiej strony rosyjscy eksperci 
podają za przyczynę dezercję i ucieczkę do Rumunii polskiego rządu. 

Trzecim typem tekstów, które pojawiły się w serwisie „Do Rzeczy” jest publikowanie 
w całości komunikatów instytucji państwowych takich, jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
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RP, czy Instytut Pamięci Narodowej, które stoją w opozycji do narracji historycznej Kremla. 
Prywatny serwis internetowy nie jest zobligowany do dosłownego publikowania stanowiska 
rządowego, czy państwowego, a pojawienie się takich treści w takiej formie na łamach „Do 
Rzeczy” świadczy o tym, że redakcja zgadza się z nimi w pełni, dlatego chce je promować. 
Świadczą o tym m.in. zacytowane tytuły i leady podprowadzające do części głównej tekstu, 
czyli wybranych stanowisk. 

W całkowitej opozycji do przedstawionego wyżej wizerunku Rosji jest ten 
prezentowany w serwisie „Sputnik Polska”. Tutaj pakt Ribbentrop-Mołotow pokazywany jest 
za każdym razem jedynie jako pakt o nieagresji, a zatem w pozytywnym świetle. Taki 
wizerunek ZSRR kreowany jest przez pryzmat tezy, iż był on zmuszony do podpisania sojuszu 
z Niemcami, by zapewnić bezpieczeństwo sobie jako państwu i swoim obywatelom. III Rzeszę 
natomiast przedstawiają jako inicjatora podpisania dokumentu – zarówno samego paktu, jak 
również tajnego protokołu o podziale stref wpływów. Owe zapewnienie sobie bezpieczeństwa 
miało być graniem na czas, by z jednej strony zwiększyć liczebność Armii Czerwonej, a z 
drugiej móc ewakuować rosyjskie przedsięwzięcia na wschód kraju. W ten sposób „Sputnik” 
pokazuje Związek Radziecki, jako państwo dobrze zarządzane, a władzę jako tę, która troszczy 
się o interesy swojego kraju. 

Troska o państwo sowieckie to jedno, ale z drugiej strony według narracji rosyjskiego 
serwisu ZSRR pokazany jest jako taktycznie i wojskowo przebiegły gracz na arenie 
międzynarodowej. W artykułach wskazywane jest przez autorów, że pakt Hitler-Stalin nie miał 
zapewnić stronom długofalowej przyjaźni, ale miał pozwolić zyskać czas Stalinowi na 
przygotowanie się do wojny, a mogłoby to się stać dopiero po wzmocnieniu przemysłu 
zbrojeniowego oraz zwiększeniu armii. 

W „Sputniku” czytelnik nierzadko może się spotkać z wykluczającymi się wzajemnie 
wnioskami, ponieważ Rosja sowiecka z 1939 roku w analizowanych tekstach ma również 
oblicze ofiary wynikającej z niechęci państw zachodnich i było zdane samo na siebie – a zatem 
w przypadku napadnięcia przez Hitlera, nie mogłoby liczyć na pomoc ze strony Francji, czy 
Wielkiej Brytanii. 

Wizerunek przedwojennej Rosji, to nie tylko troska o własne państwo, ale kreowanie 
jej jako wybawcy Europy przed ekspansyjnymi zapędami, jakie miało przed II wojną światową 
Zjednoczone Królestwo, a której ofiarą miała być także Polska. 

W znacznej większości przeanalizowanych tekstów ZSRR to też państwo prawa. 
Podkreślany jest zgodny z prawem międzynarodowym charakter paktu z sierpnia 1939 roku, 
kładąc ponowny nacisk na rzecz nieagresji i argumentując, że w owym okresie takie 
porozumienia nie należały do rzadkości. 
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W serwisie „Sputnik Polska” mimo poruszanych aspektów historycznych można 
również dostrzec obraz współczesnej Federacji Rosyjskiej ukazanej jako państwo 
transparentne, które nie boi się i nie wstydzi się swojej przeszłości. Celowi temu przyświecają 
kolejne ujawniane tajne dokumenty z okresu II wojny światowej. Te elementy w 
polskojęzycznym serwisie informacyjnym mają za zadanie budować wiarygodność Kremla 
wśród Polaków. Sprzyja temu celowe pomijanie w tekstach niewygodnych dla Rosji zagadnień 
lub jedynie krótkie wspominanie ich bez opisu szczegółów, by wydawały się mniej istotne. 

„Wirtualna Polska” w swoich tekstach jednoznacznie natomiast negowała i podważała 
narrację historyczną Kremla. Zachowując gatunek informacyjny w swoich artykułach 
redaktorzy robili to za pośrednictwem umiejętnie dobieranych aspektów podpisania paktu i 
autorytetów, które się o nich wypowiadały. Tak się stało chociażby w przypadku 
skonfrontowania narracji niemieckiego tygodnika opinii „Der Spiegel” z realizowaną polityką 
historyczną Moskwy. 

Przeanalizowane teksty WP pokazały, że Federacja Rosyjska na czele z Władimirem 
Putinem jest przedstawiana w negatywnym świetle, jako obrońca paktu Ribbentrop-Mołotow 
– porozumienia, którego nie da się obronić. 

Ponadto, w tym serwisie po raz pierwszy na tle przebadanych treści pojawia się aspekt 
zmian, jakie zaistniały w rosyjskiej narracji na przestrzeni lat – od uchwalonej rezolucji z 1989 
roku, która potępiała rosyjsko-niemieckie porozumienie z 1939 roku, po 2014 rok, w którym 
Putin po raz pierwszy zanegował rozpatrywanie sojuszu w kategoriach jego demonizowania. 
Przez dobór takich tematów „Wirtualna Polska” wskazuje na wizerunek Federacji Rosyjskiej i 
jej rządów jako przewrotny, poprzez zmianę narracji na przestrzeni ostatnich lat. 

Warto również zaznaczyć, że WP jako jedyna spośród przenalizowanych artykułów w 
innych serwisach poświęciła sporą objętość publikacji na szczegółowe wypunktowanie i 
zdefiniowanie założeń tajnego protokołu do paktu Hitler-Stalin. Wybrzmiało to jako 
uzupełnienie informacji na temat ciemniejszej strony sojuszu, przez co jasno wskazało, na czym 
polegał geograficzny podział „stref wpływów”. 

Interesującym narzędziem do przedstawienia współczesnej Rosji jako manipulatora 
oraz państwa formującego irracjonalne tezy, jest konfrontacja stanowiska rosyjskiej dyplomacji 
z diagnozą zachodniego historyka, obalającego ją na Twitterze i zachęcającego do podjęcia 
tematu przez dyplomację niemiecką, starając się podważyć w ten sposób wiarygodność 
Moskwy. 
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4.2 Analiza wizerunku Rosji w tle obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej 
 

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się we wrześniu 2019 
roku w Polsce, były szeroko komentowanym wydarzeniem w polskich mediach 
elektronicznych. Już na początku lutego 2019 roku media – zarówno polskie jak i zagraniczne 
– były żywo zainteresowane pozyskaniem informacji, czy prezydent Federacji Rosyjskiej 
zostanie zaproszony na jubileuszowe obchody upamiętnienia wybuchu najkrwawszej wojny w 
historii. Prezydenta państwa, które stało po stronie państw wygranych, przez wielu historyków 
uznawane za autora przełomowych działań, które zdecydowały o wygranej strony alianckiej 
nad państwami osi.365 Wówczas wystosowanie takiego zaproszenia rekomendowało polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Przełom w sprawie nastąpił 18 marca 2019 roku, kiedy Kancelaria Prezydenta RP 
poinformowała, że kluczem dla zaproszeń na rocznicę nie będzie klucz historyczny, lecz klucz 
współczesny, co oznaczało, że zaproszenia zostaną wysłane do państw należących do struktur 
NATO, Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego – co istotne, do żadnych z tych 
organizacji międzynarodowych nie należy Rosja.366 Wówczas media spekulowały nad 
powodem wprowadzenia niestandardowego i dotąd niestosowanego klucza w kontekście 
wydarzenia historycznego, a nie współczesnego. Komentatorzy życia politycznego 
wskazywali, że zmiana mogła nastąpić właśnie w celu znalezienia dyplomatycznego sposobu 
wykluczenia Władimira Putina z uroczystości upamiętniających dzień 1 września 1939 roku. 

Tłem do niniejszego wydarzenia były również zaproszenia wystosowane do 
przywódców innych państw, z których w uroczystościach udział wziął prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski, co jeszcze bardziej dotknęło nieobecnych wysokich przedstawicieli 
Federacji Rosyjskiej. Był również element tzw. „wielkich nieobecnych” i spekulacje powodów 
rezygnacji z przyjazdu, a wśród nich absencja ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa, 
czy też prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki.367 Wszystkie te aspekty były mocno 
związane z szeroko komentowanym brakiem obecności Władimira Putina od dnia informacji z 
KPRP do dnia samych uroczystości organizowanych przez polskie władze w Warszawie. 

Tematem tym zajęły się również trzy analizowane internetowe serwisy informacyjne: 
„Do Rzeczy”, „Sputnik Polska” oraz „Wirtualna Polska”, relacjonujące przebieg wydarzeń, 

                                                
365 Czy Putin odwiedzi Warszawę?, https://pl.sputniknews.com/20190207/Rosja-Putin-Warszawa-80-rocznica-
wybuchu-II-wojny-swiatowej-Blazej-Spychalski-Sputnik-Polska-9764440.html, dostęp: 21.06.2021 r. 
366 Duda nie zaprosi Putina na 80. rocznicę wybuchu wojny, https://www.rp.pl/Historia/190319177-Duda-nie-
zaprosi-Putina-na-80-rocznice-wybuchu-wojny.html, dostęp: 21.06.2021 r. 
367 Uroczystości w Warszawie: Łukaszenka zrezygnował, lider kolejnego zwycięskiego kraju bez zaproszenia, 
https://pl.sputniknews.com/20190828/sputnik-rocznica-wybuchu-ii-ws-lukaszenka-zrezygnowal-nie-zaproszono-
lidera-kolejnego-zwycieskiego-kraju-10963761.html, dostęp: 21.06.2021 r. 
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jednocześnie przy tym ukazując wizerunek Rosji – zarówno tej współczesnej, czyli Federacji 
Rosyjskiej, jak również Związku Radzieckiego. 

Przy okazji samej uroczystości poruszanych było w mediach wiele wątków, m.in. 
zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz odwołanie jego wizyty 
ze względu na nadciągający do Florydy huragan Dorian. W jego imieniu finalnie przybył do 
Polski wiceprezydent USA Mike Pence. Wśród tematów towarzyszących obchodom rocznicy 
była również oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, czy też 
odrzucenie zaproszenia przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę oraz zaproszonego 
w ostatniej chwili ówczesnego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. W aspekcie rosyjskim 
– w centrum uwagi jako temat wzbudzający zainteresowanie już od samego momentu 
ogłoszenia niniejszej informacji przez Pałac Prezydencki – stała się wiadomość, że strona 
polska nie prześle zaproszenia na uroczystości do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira 
Putina. Stanowisko zostało uargumentowane tym, że format wydarzenia nie będzie miał 
charakteru historycznego, a współczesny, w postaci państw należących do NATO, Unii 
Europejskiej, czy Partnerstwa Wschodniego – Rosja zaś nie należy do żadnej z tych grup. 

By zrozumieć specyfikę wspomnianej rocznicy i insynuacje dotyczące faktów 
historycznych z okresu lat 30. i 40. XX wieku, należy najpierw przywołać kalendarium 
wydarzeń współczesnych (w dużej mierze z udziałem Rosji), które miały miejsce przed 80. 
rocznicą wybuchu II wojny światowej, jak również po uroczystościach zorganizowanych przez 
polskie władze. Warto prześledzić poniższe kalendarium wydarzeń zamieszczone w tabeli 
poniżej. Przy okazji analizy jednego aspektu w kontekście wizerunku Rosji należy spojrzeć na 
całe spektrum wydarzeń, by pojąć mechanizm działania zarówno strony polskiej, jako strony 
organizującej wydarzenie, jak również strony rosyjskiej i jej działań odwetowych po 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej.  
 

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH 
80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ KONFLIKTU 

ZWIĄZANEGO Z II WOJNĄ ŚWIATOWĄ MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ 
 

Data Wydarzenie 
początek lutego 

2019 r. 
Stawiane w mediach pytania o zaproszenie Władimira Putina na 
uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – 
polskie MSZ rekomenduje, by tak się stało. 

18 marca 2019 r. Poinformowanie mediów przez Kancelarię Prezydenta RP (KPRP), że 
zaproszenie do Władimira Putina nie zostanie wysłane – 
zaprezentowanie współczesnego, a nie historycznego klucza 
zaproszonych gości w postaci państw NATO, UE i Partnerstwa 
Wschodniego – Rosja nie należy do żadnej z tych grup. 
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4 czerwca 2019 r. Informacja o przyjęciu zaproszenia na uroczystości przez prezydenta 
Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. 

16 lipca 2019 r. Informacja KPRP o przeniesieniu głównych obchodów 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej z Gdańska do Warszawy. 

30 lipca 2019 r. Informacja KPRP o przyjęciu zaproszenia na obchody przez Donalda 
Trumpa. 

23 sierpnia 2019 r. 80. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow i publikacje z tym 
związane. 

28 sierpnia 2019 r. Informacja z Białorusi o nieobecności Aleksandra Łukaszenki na 
obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

29 sierpnia 2019 r. Informacja o odwołaniu wizyty Donalda Trumpa z powodu huraganu 
Dorian na Florydzie w USA. 

29 sierpnia 2019 r. Informacja o formalnym dotarciu zaproszenia do Donalda Tuska na 
uroczystości oraz odpowiedź Tuska na antenie TVN24, że nie ma 
zamiaru wziąć w nich udziału. 

30 sierpnia 2019 r. Informacja o tym, że prezydent Ukrainy złoży oficjalną wizytę w 
Polsce i przyjedzie dzień przed obchodami 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. 

30 sierpnia 2019 r. Informacja o tym, że kierownictwo Armenii nie weźmie udziału w 
uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

1 września 2019 r. Główne uroczystości oraz uroczystości alternatywne na ulicach 
Warszawy. 

1 września 2019 r. Publikacja tweeta przez premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona 
związanego z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz z Polską. 

17 września 2019 r. 80. rocznica napaści ZSRR na Polskę i publikacje z tym związane. 
17 września 2019 r. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie 80. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej oraz znaczenia europejskiej pamięci dla przyszłości 
Europy. 

10 listopada 2019 r. Reakcja polskiego MSZ skierowana do twórców serialu „Iwan Groźny 
z Treblinki” oraz Netflixa dotycząca eksponowania nieprawdziwej 
mapy Polski z okresu okupacji. 

19 grudnia 2019 r. Niemedialne spotkanie Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego z 
Ambasadorem Rosji w Polsce Siergiejem Andriejewem w sprawie 
relacji polsko-rosyjskich. 

19 grudnia 2019 r. Doroczna konferencja prasowa Władimira Putina – najbardziej 
kontrowersyjna wypowiedź dotyczyła tego, że wojska Armii 
Czerwonej wkroczyły do Polski 17 września 1939 r. nie dlatego, by 
okupować kraj, tylko dlatego, że rząd polski stracił kontrolę nad siłami 
zbrojnymi i uciekł do Rumunii. 

20 grudnia 2019 r. Kontrowersyjne słowa Władimira Putina podczas przemówienia na 
rozszerzonym kolegium Ministerstwa Obrony Rosji, iż ambasador 
Polski w III Rzeszy Józef Lipski był „bydlakiem i antysemicką 
świnią”. 

21 grudnia 2019 r. Oświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej będące odpowiedzią na 
słowa Putina wypowiedziane na dorocznej konferencji prasowej. 
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21 grudnia 2019 r. Oświadczenie wydane przez polskie MSZ w sprawie słów Putina 
wypowiedzianych na dorocznej konferencji prasowej. 

29 grudnia 2019 r. Oświadczenie wydane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego w sprawie słów Putina. 

30 grudnia 2019 r. Tweet Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, w którym 
napisała, że Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę 
światową, a Polska była ofiarą tego konfliktu – tweet szybko doczekał 
się odpowiedzi na TT ze strony rosyjskiego MSZ, jak również 
Ambasady Rosji w Polsce. 

6 stycznia 2020 r. Komunikat Centrum Informacyjnego Senatu, które ujawniło, że 
Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki spotkał się z końcem grudnia 
2019 r. z Ambasadorem Rosji w Polsce. 

9 stycznia 2020 r. Uchwała Sejmu RP wyrażająca sprzeciw wobec manipulacji i kłamstw 
historycznych Rosji przyjęta przez aklamację. 

23 stycznia 2020 r. Publikacja przez Polską Fundację Narodową kontrowersyjnego spotu 
historycznego w mediach społecznościowych przedstawiającego 
rozmowę Hitlera i Stalina poprzez komunikator internetowy i 
publikacje z tym związane. 

 

Tabela 2 Kalendarium wydarzeń związanych z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej (opracowanie 
własne). 

 

4.2.1 Tło historyczne związane z wybuchem II wojny światowej 
 

Przystępując do analizy zawartości stosowanej w naukach społecznych jako metody 
badania publikacji z serwisów internetowych w aspekcie wizerunku Rosji, nie sposób nie 
rozpocząć od rysu historycznego. On bowiem nadaje ton i wyznacza kierunki kolejnym 
wydarzeniom współczesnym w świecie polityki międzynarodowej i mediów – w tym mediów 
internetowych. 

Według historyków, których obszarem naukowych zainteresowań jest okres II wojny 
światowej, to nazistowskie Niemcy są odpowiedzialne za jej wybuch. Stanisław Żerko, historyk 
oraz autor książek o historii polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej w artykule pt. „To była 
wojna Niemców, wojna Hitlera”368 stawia nawet bardziej radykalne stwierdzenie, że Niemcy 
nie tyle są odpowiedzialni za wybuch wojny w 1939 roku, co raczej nawet za jej „rozpętanie”. 
Naukowiec przekonuje, że wojna ta była w pełni zaplanowana i przygotowana w taki sposób, 
by przynieść potęgę III Rzeszy, chociażby w postaci rozpowszechnianych w opinii publicznej 
państw europejskich myśli o wojnie jako chęci rewizji traktatu wersalskiego, którego konkluzje 

                                                
368 S. Żerko, To była wojna Niemców, wojna Hitlera, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-stanislaw-zerko-
to-byla-wojna-niemcow-wojna-hitlera/, dostęp: 02.06.2021 r. 
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były niekorzystne dla Niemiec okrzykniętych największymi przegranymi I wojny światowej. 
W obiegowej wersji chodziło o odzyskanie Gdańska i stworzenie tzw. „korytarza 
pomorskiego”, który miał być połączeniem III Rzeszy z Prusami Wschodnimi – to był cel 
przyświecający nacjonalistom starszej daty walczącym w latach 1914-1918. Żerko stawia 
jednak jednoznaczną diagnozę, że II wojna światowa była przede wszystkim wojną Adolfa 
Hitlera, któremu nie chodziło o rewizję traktatu, a hegemonię III Rzeszy w Europie, mającą 
ambicje stać się wielkim imperium światowym. Zasadniczo jedno nie wyklucza drugiego, 
bowiem traktat ten został tak pomyślany, aby Niemcy nigdy nie osiągnęły statusu potęgi 
politycznej.  

Historyk Anthony Beevor wskazuje, że zarówno brytyjska, jak i francuska niechęć do 
konfrontacji z przywódcą Niemiec wynikała z błędnego założenia, że III Rzesza, podobnie jak 
Francja i Zjednoczone Królestwo, będzie chciała uniknąć krwawego koszmaru, jaki przeszły te 
państwa podczas I wojny światowej. Brytyjczyk ponadto konkluduje pointą, iż nauka z tych 
wydarzeń pokazuje, jak kardynalnym błędem jest mierzyć przeciwnika miarą swojej własnej 
taktycznej logiki. Jest to pułapka, którą przejmie wróg, by wykorzystać zupełnie uśpiony i 
nieprzygotowany na wojnę Zachód.369 

Natomiast brytyjski historyk Richard Overy, specjalizujący się w historii II wojny 
światowej oraz III Rzeszy, w swoim tekście pt. „Polski los. Hitler miał pewność, że może 
napaść na Polskę”370 stawia tezę, że wojna, która wybuchła 1 września, nie była obecna od 
zawsze w planach Hitlera. Zmieniło się to wiosną 1939 roku, kiedy to polskie władze odmówiły 
renegocjowania statusu Wolnego Miasta Gdańsk, jak również nie zgodziły się na budowę 
eksterytorialnego korytarza łączącego Niemcy z Prusami Wschodnimi. Taka deklaracja 
jednoznacznie zburzyła hitlerowską wizję uczynienia z Polski kolejnego – po Węgrach i 
Słowacji – państwa satelickiego torującego drogę do zajęcia Związku Radzieckiego. Odtąd 
Rzeczpospolita stała się w sposób jednoznaczny wrogiem oraz zagrożeniem w oczach führera 
i w kwietniu 1939 roku wydał rozkaz niemieckiej generalicji, by przygotować planowaną na 
jesień inwazję. 

Rola Związku Radzieckiego, jaką odegrał w wybuchu II wojny światowej, rozpoczyna 
się podczas podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, ale nie kończy na nim. Bezpośrednią 
konsekwencją podpisania rosyjsko-niemieckiego sojuszu była agresja na Polskę, która miała 
miejsce 17 września 1939 roku. Wojciech Roszkowski, autor publikacji dotyczących polskiej 

                                                
369 A. Beevor, Czy mogliśmy uniknąć tej wojny?, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/sir-anthony-beevor-czy-
moglismy-uniknac-tej-wojny/, dostęp: 06.06.2021 r. 
370 R. Overy, Polski los. Hitler miał pewność, że może napaść na Polskę, 
https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-richard-overy-polski-los-hitler-mial-pewnosc-ze-moze-napasc-na-
polske/, dostęp: 02.07.2021 r. 



 174 

historii XX wieku w artykule pt. „Polski Wrzesień 1939 i jego konsekwencje”371 podkreśla, iż 
zarówno doświadczenia wojny z lat 1914-1918, jak również barbarzyńska agresja Niemiec z 1 
września 1939 roku i okrutne potraktowanie szczególnie cywilnych obywateli II RP sprawiły, 
że wkroczenie na ziemie polskie 17 września tzw. „sojusznika sojuszników zachodnich” 
zostało potraktowane jako szansa na obronę przed Hitlerem. Mimo świadomości Rządu RP w 
Londynie, że ZSRR może być realnym zagrożeniem dla niepodległej Rzeczypospolitej, 
zdecydował się podjąć walkę z III Rzeszą w momencie wkroczenia Armii Czerwonej przez 
wschodnią granicę. Miało to służyć wykazaniu woli walki ramię w ramię przeciw wspólnemu 
wrogowi. Dla poparcia swojej tezy polski historyk przywołuje sierpień 1944 roku i podjęcie 
nierównej walki podczas Powstania Warszawskiego, licząc na wsparcie Stalina – nawet 
kosztem przyjęcia Sowietów w stolicy Polski w roli gospodarzy. Tymczasem ofensywa wojsk 
sowieckich została wstrzymana tuż przed Warszawą, skazując powstanie na klęskę, a 
Warszawę i jej mieszkańców na niemal całkowitą zagładę. Autor porównuje powstańców 
warszawskich z paryskimi372, którym podczas walki przyszli z pomocą zachodni alianci, zaś 
powstańcy warszawscy pomocy nie otrzymali, a Armia Czerwona w styczniu 1945 roku 
wkroczyła do zrujnowanej stolicy Polski nazywając ten gest wyzwoleniem oraz ustanawiając 
swój rząd marionetkowy373. Wielka Trójka w postaci przywódców USA, Wielkiej Brytanii i 
ZSRR ustaliła nowy kształt terytorialny „nowej Polski” przy okazji pogwałcenia postanowień 
zawartych w Karcie Atlantyckiej, tym samym jawnie zezwalając na sowietyzację 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Historyk Allen Paul w tekście pt. „Milczący las Katynia” podkreśla, że bezpośrednią 
przyczyną mordu polskich oficerów w Katyniu były postanowienia paktu Ribbentrop-
Mołotow, który dokonał podziału Polski między hitlerowskie Niemcy a sowiecką Rosję. Z 
rozkazu podpisanego przez Ławrientija Berię, szefa NKWD od marca do maja 1940 roku 
strzałem w tył głowy zamordowano 21 768 polskich żołnierzy, jeńców wojennych pojmanych 
w 1939 roku – niemal połowę z nich stanowili oficerowie Wojska Polskiego. Wszystkie ofiary 
stalinowskiej zbrodni zakopano w zbiorowych mogiłach. 

                                                
371 W. Roszkowski, Polski Wrzesień 1939 i jego konsekwencje, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-
wojciech-roszkowski-polski-wrzesien-1939-i-jego-konsekwencje/, dostęp: .07.07.2021 r. 
372 „Powstanie Paryskie” wybuchło w sierpniu 1944 roku w stolicy Francji przeciw niemieckiemu okupantowi. 
Wówczas na pomoc Francuzom przyszli sprzymierzeni alianci zachodni. Powstanie zakończyło się 
wyzwoleniem Paryża. Zob. P. Łysanowski, Powstanie Warszawskie w opiniach wybranych niemieckich gazet, 
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_DN_2015_3_05/c/DN.2015.3.05-
15644.pdf, s.120, dostęp: 07.07.2021 r. 
373 Rządem marionetkowym w Polsce określa się nielegalny w świetle prawa quasi-rząd, który został 
utworzony na ziemiach polskich w drugiej połowie 1945 roku w postaci Polskiego Komitetu Wyzwolenia 
Narodowego (PKWN). To właśnie PKWN ogłosił powstanie odrodzonego Wojska Polskiego, na czele którego 
stanął Michał Rola-Żymierski. Zob. Instytut Pamięci Narodowej, Polska armia Stalina, 
https://ipn.gov.pl/download/1/54074/folderinternet.pdf, s. 8-9, dostęp: 07.07.2021 r. 
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Przywołane tło historyczne w kontekście wybuchu II wojny światowej, nie licząc 
zaangażowania ZSRR w podpisanie sojuszu z Niemcami w sierpniu 1939 roku, prezentuje 
Związek Radziecki, który istotną rolę w wojnie zaczął odgrywać dopiero od 17 września 1939 
roku, kiedy wojska sowieckie wkroczyły na teren II RP. Jednak Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich przez cały okres wojny był uznawany za stronę aliancką, przeciwnika 
Hitlera, który walczy ramię w ramię z Europą Zachodnią przeciw hitlerowskiemu dyktatowi i 
wytworzonej przezeń machinie zła. Po dziś dzień na całym świecie, jak również w samej 
Federacji Rosyjskiej hucznie świętuje się dzień 8 maja, czyli kolejną rocznicę formalnego 
zakończenia II wojny światowej. W Polsce data ta wzbudza mieszane odczucia, ponieważ z 
jednej strony Polska należała do krajów zwycięskich, jednak z drugiej – rozpoczął się wówczas 
dla niej okres nowej okupacji ze strony ZSRR. Na pytanie „w jaki sposób wizerunek Rosji w 
kontekście uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej kreowały serwisy 
internetowe objęte badaniem”, odpowiedź zostanie udzielona w niniejszych podpunktach. 

 

4.2.2 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Do Rzeczy” 
 
Pierwszy analizowany tekst z serwisu „Do Rzeczy” pt. „Obchody rocznicy wybuchu II 

wojny światowej bez Putina. Prezydent Rosji nie dostał zaproszenia”374 informuje o braku 
wystosowanego oficjalnego zaproszenia na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
dla prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. W tekście tym przywołane zostało 
stanowisko Kancelarii Prezydenta RP wypowiedziane na antenie radia RMF FM przez 
prezydenckiego rzecznika prasowego Błażeja Spychalskiego. 

Publikacja ta zaskakująco – w porównaniu z poprzednimi tekstami dotyczącymi paktu 
Hitler-Stalin – zdaje się negować decyzję polskich władz o braku wspomnianego zaproszenia. 
Dowodem na to może być przywołany fragment wypowiedzi prezydenckiego rzecznika, który 
twierdzi, że do zaproszeń na obchody mające charakter historyczny nie został użyty klucz 
historyczny, lecz współczesny. Poprzez takie podanie niniejszego cytatu wypowiedź ta zdaje 
się mieć nie do końca racjonalny, logiczny sens. 

Niejako konfrontacyjna do wyartykułowanego stanowiska rzecznika jest przywołana 
wypowiedź rosyjskiego senatora Władimira Dżabarowa mówiącego, że stronie polskiej trudno 
będzie odpowiedzieć na pytanie, kto wygrał wojnę i wyzwalał, ponieważ to Związek Radziecki 
jest głównym zwycięzcą II wojny światowej, a jego spadkobiercy w postaci Federacji 
Rosyjskiej nie będzie na obchodach. Oprócz tego Dżabarow zaznaczył, że sama Rosja nie straci 
                                                
374 Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej bez Putina. Prezydent Rosji nie dostał zaproszenia, 
https://dorzeczy.pl/kraj/97182/Obchody-rocznicy-wybuchu-II-wojny-swiatowej-bez-Putina-Prezydent-Rosji-nie-
dostal-zaproszenia.html, dostęp: 20.01.2021 r. 
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na braku polskiego zaproszenia. Całość tekstu w „Do Rzeczy” kończy się informacją, że 
miesiąc wcześniej jeden z wiceministrów spraw zagranicznych deklarował zarekomendowanie 
zaproszenia prezydenta Rosji na obchody okrągłej rocznicy. Należy jednak zaznaczyć, że jako 
źródło podane jest RMF FM, co może świadczyć o tym, że duża część zawartych w tekście 
wątków pochodzi z radiowego serwisu internetowego mającego swoją określoną linię w 
przedstawionej sprawie. 

Zaprezentowana publikacja w postaci krótkiego informacyjnego tekstu pokazuje 
wizerunek Rosji – zarówno współczesnej, jak i historycznej z okresu wojennego – jako silne i 
nieugięte państwo na mapie świata, które przysłużyło się zwycięstwu nad Hitlerem. Ponadto, 
przez pryzmat przywołanej wypowiedzi rosyjskiego senatora widać dumę, wysokie poczucie 
własnej wartości i niezmącone przekonanie o dokonaniach ZSRR oraz tym, że brak obecności 
Putina na obchodach, to policzek wymierzony przez stronę polską samej sobie, a nie Rosji.375 

Rosja w serwisie „Do Rzeczy” jest również przedstawiana jako ucieleśnienie kłamstwa 
i manipulacji informacyjnej – może o tym świadczyć połączenie tytułu, zdjęcia i leadu w 
jednym z tekstów pt. „Historyk: Idzie potężna fala kłamstwa ze Wschodu”.376 Tekst ma 
charakter wywiadu dziennikarza serwisu „Do Rzeczy” Damiana Cygana z polskim historykiem 
Piotrem Dmitrowiczem w dniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oprócz pytań o 
tematy takie, jak: obrona Westerplatte, narracja, iż ofiarami Hitlera byli tylko Żydzi, czy 
świadomość daty 17 września na świecie, pojawia się także pytanie o absencję przedstawicieli 
Federacji Rosyjskiej na uroczystości spowodowana brakiem zaproszenia ze strony polskich 
władz. 

W tym kontekście rozmówca przyznaje rację polskim władzom w ich decyzji 
podkreślając, że co prawda to Niemcy rozpętały wojnę i napadły na Polskę 1 września, ale 
oprawców było dwóch – drugi napadł na II RP 17 dni później. Historyk podkreślił w 
odpowiedzi, że niemieckie gestapo bardzo dobrze współpracowało z radzieckim NKWD, co 
potwierdzałoby, że oba państwa były złączone sojuszem. Dmitrowicz wydał jednoznaczną 
diagnozę nazywając prezydenta Rosji „towarzyszem”, który może świętować z Zachodem datę 
końca II wojny światowej, zaś Polska powinna promować narrację o tym, że została napadnięta 
we wrześniu 1939 roku, a następnie wojnę przegrała wraz z nastaniem PRL. 

                                                
375 Tamże. 
376 Historyk: Idzie potężna fala kłamstwa ze Wschodu, https://dorzeczy.pl/kraj/112448/historyk-idzie-potezna-
fala-klamstwa-ze-wschodu.html, dostęp: 20.01.2021 r. 
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Przywołany tekst z fragmentem dotyczącym Rosji jednoznacznie pokazuje zarówno 
Związek Radziecki, jak i współczesną Rosję, w negatywnym świetle. W słowach historyka 
widać Rosję zakłamaną, chcącą na czele z Putinem narzucić własną narrację historyczną, gdzie 
państwo rosyjskie zajmuje szlachetne miejsce obrońcy Polski, będącego po stronie zwycięskich 
państw alianckich. Tym samym, próbuje zatrzeć ślad po 17 września 1939 roku, wykorzystując 
trudny czas broniącej się przed niemieckim atakiem osłabionej Rzeczypospolitej. 

Brak zaproszenia dla prezydenta Putina podejmował także inny tekst pt. „Szef rosyjskiej 
Dumy: Polskie władze próbują przekreślić pamięć historyczną”.377 Tytułowy cytat to słowa 
prominentnego rosyjskiego polityka Wiaczesława Wołodina wypowiedziane w Moskwie. 

W przywołanym tekście w kontekście wizerunku Rosji uwagę zwracają dwie kwestie. 
Po pierwsze, autor serwisu „Do Rzeczy” cytuje szefa rosyjskiej Dumy, który mówił o 
umniejszaniu przez stronę polską roli ZSRR w II wojnie światowej, przez co demonstruje ona 
w ten sposób swoją własną niepełnowartościowość. Zaznacza on wyraźnie zarówno 
podprowadzeniem „jego zdaniem”, jak i cudzysłowem, że tego typu postępowanie jest 
„niedopuszczalne”. Zabieg w pierwszym momencie niedostrzegalny i sprowadzony na 
margines daje jasny sygnał, że jest to stanowisko konkretnej osoby, a nie redakcji, dodatkowo 
umniejszając jej rangę i sprowadzając wypowiedź do jednostkowego odczucia, które nie musi 
mieć pokrycia w całościowym stanowisku strony rosyjskiej. 

                                                
377 Szef rosyjskiej Dumy: Polskie władze próbują przekreślić pamięć historyczną, 
https://dorzeczy.pl/swiat/112625/szef-rosyjskiej-dumy-polskie-wladze-probuja-przekreslic-pamiec-
historyczna.html, dostęp: 20.01.2021 r. 

Rysunek 14 Nagłówek artykułu pt. „Historyk: Idzie potężna fala kłamstwa ze Wschodu”, serwis dorzeczy.pl,  
1 września 2019 r. 
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Drugą kwestią, która zwraca uwagę w niniejszym tekście jest przywołanie przez jego 
autora tych wypowiedzi Wołodina, które w żaden sposób nie nawiązują do wybuchu II wojny 
światowej, a jedynie do jej zakończenia, podczas to którego – jak podkreśla rosyjski polityk – 
Rosja została uznana przez wszystkie narody świata, w tym przez państwa zasiadające w 
koalicji antyhitlerowskiej, za międzynarodowego bohatera, który odegrał decydującą rolę 
podczas II wojny światowej. 

W ten sposób analizowany serwis pozornie przywołuje tylko cytaty z wypowiedzi 
rosyjskiego polityka, ale z drugiej pokazuje swoje stanowisko w konfrontacji z jego 
wypowiedzią. I choć w tekście padły gorzkie sformułowania o Polsce oraz zwroty wysławiające 
Rosję, jednak czytelnik ma wrażenie, że wydźwięk niniejszego tekstu jest groteskowy i ma za 
zadanie ośmieszyć stronę rosyjską i jej stanowisko. Tym samym, pokazuje wizerunek 
współczesnej Rosji jako tej, która nie przyjmuje innej wizji historycznej, a za słuszną uważa 
tylko jedną; której wspólnym mianownikiem za każdym razem jest efektowne przyczynienie 
się do triumfalnego zwycięstwa państw antyhitlerowskich w maju 1945 roku. 

W podobnym tonie napisany jest inny tekst pt. „To nie do przyjęcia. Rosja oburzona 
uroczystościami w Polsce”378, w którym powtórzone zostały fragmenty słów wypowiedzianych 
przez szefa rosyjskiej Dumy Państwowej, jak również dopełnienie ich innymi fragmentami tej 
samej wypowiedzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
378 „To nie do przyjęcia”. Rosja oburzona uroczystościami w Polsce, https://dorzeczy.pl/kraj/112639/to-nie-do-
przyjecia-rosja-oburzona-uroczystosciami-w-polsce.html, dostęp: 20.01.2021 r. 

Rysunek 15 Nagłówek artykułu pt. „To nie do przyjęcia”. Rosja oburzona uroczystościami w Polsce”, 
serwis dorzeczy.pl, 2 września 2019 r. 
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Autor tekstu rozpoczął główną część artykułu słowami, iż na uroczystości w Warszawie 
zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Niemiec, Ukrainy, czy Stanów Zjednoczonych i 
zestawia to ze stwierdzeniem, że Rosja jest niezadowolona z faktu niezaproszenia jej 1 września 
do Polski. Poprzez takie zestawienie odbiorca ma poczucie, że Rosja została zdegradowana 
przez polskie władze owym brakiem zaproszenia. Zestawiona z obecnymi Niemcami, które 
rozpętały wojnę, wydaje się być zhańbiona jako strona wygrana, zaś zaproszona Ukraina na tle 
niezaproszonej Rosji wydaje się być państwem o wiele więcej znaczącym dla Polski, niż 
Federacja Rosyjska. Natomiast zestawienie wielkiego nieobecnego z zaproszonym 
prezydentem Stanów Zjednoczonych godzi w imperialną rosyjską dumę, która będąc z grupie 
G8 m.in. obok USA, uważa sama siebie za równego amerykańskiej potędze. U odbiorcy ma to 
spotęgować efekt umniejszenia jej roli w oczach odbiorcy i postawienie jej najniżej w hierarchii 
państw uczestniczących w wojnie. 

Sam artykuł złożony jest z pięciu akapitów, z czego aż trzy stanowią wypowiedź 
Wiaczesława Wołodina powtórzone z wcześniej przywołanego tekstu i uzupełnione o nowe 
wątki jego wypowiedzi. Wśród nich znalazła się m.in. apoteoza ponad 600 tys. żołnierzy i 
oficerów Armii Czerwonej wyzwalających Polskę spod niemieckiej okupacji, broniąc tym 
samym ludność polską przed eksterminacją, których pamięć jest obrażana poprzez poczynania 
strony polskiej. Pokazuje to Rosję jako państwo, którego władze same muszą artykułować oraz 
powtarzać dokonania Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej, by dowartościować 
współczesną Federację Rosyjską w oczach międzynarodowej opinii publicznej. 

Ostatni akapit tekstu nawiązuje jeszcze do innych ostrych ocen związanych z brakiem 
zaproszenia dla władz rosyjskich. Rzecznik Kremla ocenił, że każda uroczystość, która dotyczy 
wybuchu II wojny światowej będzie niepełna, natomiast rzeczniczka rosyjskiego MSZ chcąc 
zdyskredytować polskie władze osądziła, że Polska już dawno nie postawiła sama siebie w tak 
„głupiej” sytuacji. 

W internetowym serwisie informacyjnym „Do Rzeczy” widać przede wszystkim Rosję 
dumną, urażoną brakiem zaproszenia dla prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. 
Można to wywnioskować z przywołanych wypowiedzi rosyjskich polityków i rzeczników 
prasowych tj. Wiaczesława Wołodina, Marii Zacharowej, czy Dmitrija Pieskowa. Jednak każda 
z zaprezentowanych w serwisie wypowiedzi zdaje się mieć charakter groteskowy, który 
pokazuje Rosję w charakterze samowychwalającego się państwa, które wiele mówi o swoich 
dokonaniach wojennych oraz odegranej strategicznej roli w wygranej w 1945 roku po stronie 
aliantów. Słowa te są często wzmacniane krytyką i dyskredytacją polskiego państwa, które ma 
kierować się wizją politycznych korzyści, stroniąc przy tym od prawdy historycznej. Tylko 
jeden z przeanalizowanych tekstów zdaje się krytykować decyzję polskich władz i pokazywać 
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Rosję jako stronę, bez której nie powinna się odbyć uroczystość 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Jednak w kolejnych tekstach widać jasne stanowisko redakcji i pokazanie Rosji jako 
samodowartościowującego się państwa, by zostać zauważonym na arenie międzynarodowej, 
przy tym milczącym o tym, co wydarzyło się 17 września 1939 roku, czyli na samym początku 
wojny. 

 

4.2.3 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Sputnik Polska” 
 

W kontekście zaproszenia na uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej więcej publikacji zarówno od „Do Rzeczy”, jak również od „Wirtualnej Polski”, 
opublikował „Sputnik Polska”. Publikacje te można podzielić na spekulacje dotyczące 
wystosowania zaproszenia przez polskie władze, informacje pochodzące od przedstawicieli 
polskich władz o tym, że zaproszenia nie będzie oraz wypowiedzi ekspertów „Sputnika” 
analizujących przebieg wydarzeń. 

Takie spekulacje pojawiły się m.in. w tekście pt. „Czy Putin odwiedzi Warszawę?”379, 
gdzie zapytany został o to rzecznik Prezydenta RP Błażej Spychalski, który nie odpowiedział 
jednoznacznie na pytanie mówiąc jedynie, że Warszawa jest zainteresowana, by na 
uroczystości przybyło jak najwięcej przedstawicieli ważnych krajów świata oraz, że na 
obchodach polskie władze chciałyby zobaczyć każdego, kto zechciałby oddać hołd ofiarom II 
wojny światowej. Na pytania dotyczące zaproszenia Władimira Putina nie padła odpowiedź 
jednoznaczna – Spychalski ograniczył się jedynie do słów, że Rosja brała udział w II wojnie 
światowej. 

Dwa dni później pojawiła się publikacja pt. „Polska zamierza zaprosić Putina na 
obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej”380, w której „Sputnik Polska” przywołuje 
wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych RP Bartosza Cichockiego, jakoby polskie MSZ 
miało rekomendować Kancelarii Prezydenta RP zaproszenie prezydenta Federacji Rosyjskiej, 
jeśli ta zwróci się do niej z formalnym zapytaniem. Zastanawia jednak fakt, iż serwis nie podaje 
źródła medium, w jakim wypowiedział się ów wiceminister, co uniemożliwia zapoznanie się z 
oryginałem i możliwością skonfrontowania zacytowanych słów z realną wypowiedzią. 

Oba teksty, choć nie zawierają wprost przesłanek kreujących wizerunek Rosji w 
serwisie, są subtelnym preludium do publikacji, które będą traktować o niezaproszonym 

                                                
379 Czy Putin odwiedzi Warszawę?, https://pl.sputniknews.com/polska/201902079764440-Rosja-Putin-
Warszawa-80-rocznica-wybuchu-II-wojny-swiatowej-Blazej-Spychalski-Sputnik-Polska/, dostęp: 20.01.2021 r. 
380 Polska zamierza zaprosić Putina na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
https://pl.sputniknews.com/polska/201902099780131-putin-wizyta-polska-rocznica-II-wojna-swiatowa-sputnik/, 
dostęp: 20.01.2021 r. 
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przedstawicielu strony rosyjskiej. W przywołanych tekstach brak wyartykułowanych 
argumentów dlaczego strona rosyjska powinna zostać zaproszona. Autorzy skupiają się jedynie 
na tym, co ma do informacyjnego zaoferowania strona polska. 

Pierwszy tekst, który wyszedł z informacją o braku zaproszenia dla Rosji został 
opublikowany 18 marca 2020 roku i od tej pory „Sputnik Polska” rozpoczął cykl publikacji na 
ten temat. W artykule „Rocznica wybuchu II wojny światowej: polskie obchody bez udziału 
Rosji”381 zarówno w tytule, jak również w leadzie, położony jest akcent na Federację Rosyjską 
i jej absencję spowodowaną decyzją polskich władz. Taki sposób wyeksponowania tekstu 
sugeruje czytelnikowi, iż tylko Rosja – mimo udziału w II wojnie światowej oraz 
wcześniejszym zapowiedziom dużych szans wystąpienia na liście gości – nie zostanie 
zaproszona na uroczystości w Warszawie. Dopiero z części głównej tekstu odbiorca dowiaduje 
się, że decyzja ta wynika z przyjętego klucza w postaci wysłania zaproszeń do krajów NATO, 
Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego, a Rosja do żadnej z tych organizacji nie 
należy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszy tekst pokazuje Rosję jako najważniejszą, będącą 
w czołówce państw świata, którą spotkała zaskakująca decyzja w postaci niezaproszenia na 
rocznicę, będącą w ścisłej agendzie terminowej tego państwa. Świadczy o tym sposób 
zaprezentowania tekstu i pominięcie wymienienia choćby części państw, które także nie są 
członkami żadnej z wymienionych organizacji międzynarodowych, a brały czynny udział w II 
wojnie światowej, w zamian zaś wymienienie państw Partnerstwa Wschodniego, które niegdyś 
były częścią ZSRR, bądź były częścią wpływów tego państwa. 

Na pierwsze komentarze władz Rosji nie trzeba było długo czekać. Już kilka dni później 
rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow wyraził stanowisko, że bez 
Rosji wydarzenia tego typu zawsze będą niekompletne. Słowa te będą cytowane wielokrotnie 
w kolejnych omawianych artykułach i będą mottem wielkiego nieobecnego na uroczystościach 
1 września 2019 roku. W ten sposób w „Sputniku” pokazana jest Rosja jako pełnoprawny 
spadkobierca spuścizny po Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który w 
świadomości Rosjan odegrał przełomową rolę i doprowadził do alianckiego zwycięstwa. 

                                                
381 Rocznica wybuchu II wojny światowej: polskie obchody bez udziału Rosji, 
https://pl.sputniknews.com/swiat/2019031810080702-sputnik-polska-rosja-ii-wojna-swiatowa-80-ricznica-
wybuchu-obchody/, dostęp: 20.01.2021 r. 
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Wydźwięk omawianego tekstu potęguje wizualizacja w postaci zdjęcia 

przedstawiającego pododdziały żołnierzy rosyjskich w umundurowaniu wojskowym, stojących 
w szyku na Placu Czerwonym w Moskwie tuż przy murze Kremla. Taki obraz ma u widza 
wywołać skojarzenie z Armią Czerwoną, która wyzwalała kraje spod okupacji niemieckiej, 
wśród której była również Polska, a tym samym zwrócić uwagę na niedorzeczność braku 
rosyjskiej obecności na uroczystości upamiętniającej rozpoczęcie wydarzenia, gdzie militarna 
rola ZSRR miała decydujące znaczenie. 

Uwagę w tekście zwraca również fragment, iż według wcześniejszych wyjaśnień 
Warszawy, Moskwa nie została zaproszona z powodu naruszenia międzynarodowego prawa w 
1939 roku zawarciem paktu Ribbentrop-Mołotow, nie wyjaśniając, kto miałby takie stanowisko 
wygłosić oraz nie podając źródła przywołanej tezy. W ten sposób autor chce przekazać 
czytelnikowi jasny sygnał, iż klucz ogłoszony przez polską stronę, jest tylko pozorną przyczyną 
braku zaproszenia dla Władimira Putina, a prawdziwą jest rusofobiczne podejście Polski do 
wschodniego sąsiada. 

Dotychczasowa analiza kolejnych artykułów w serwisie „Sputnik Polska” wykazała, że 
ma on prorosyjskie naleciałości i w mniejszym, bądź większym stopniu, publikowane są w nim 
teksty stojące w obronie Rosji oraz próbujące kreować jej pozytywny obraz – posługując się 
przy tym nawet cytatami z pozoru godzącymi w wizerunek Federacji Rosyjskiej. Tak jest w 
przypadku fragmentu artykułu pt. „Trump przyjedzie, Putin nieproszony: obchody 80. rocznicy 

Rysunek 16 Nagłówek artykułu pt. „Obchody rocznicy wybuchu II wś w Polsce bez Rosji: Kreml komentuje”, 
serwis pl.sputniknews.com, 25 marca 2019 r. 
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wybuchu II wojny światowej”382, gdzie znajduje się wypowiedź wicepremiera Jacka Sasina o 
tym, że obecność Władimira Putina 1 września w Warszawie byłaby nie na miejscu z powodu 
kontekstu uroczystości. Chodzi o rocznicowy charakter uroczystości, podczas której miałaby 
być czczona pamięć ofiar zbrojnej agresji na Polskę w obecności prezydenta państwa 
posługującego się takimi samymi metodami wobec swoich sąsiadów. Cytat ten miał zabrzmieć 
groteskowo i uwypuklić fakt, że Rosja nie została zaproszona na uroczystości nie dlatego, że 
nie jest w żadnej ze współczesnych organizacji międzynarodowych, ale dlatego, że polskie 
władze mają do niej niewytłumaczalny racjonalnie uraz tworząc nowe, oderwane od 
rzeczywistości teorie spiskowe, przez które Rosja nie jest dopuszczana do udziału w 
uroczystościach, które jej się należą, a zaświadcza o tym historia. 

Wspomnianym wcześniej sposobem na kształtowanie wizerunku Rosji są wypowiedzi 
ekspertów, którzy mają nadać merytoryczny ton dyskusji na temat 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Jednym z nich jest Witalij Bogdanow, jako naukowiec pracujący w Instytucie 
Badań Historii Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Rosyjskich Sił Zbrojnych, 
zacytowany w tekście pt. „Rosja bez zaproszenia na obchody w Warszawie: kontynuacja 
trendu, który ciągnie się od lat”.383 Według niego to nie format wydarzenia przesądził o tym, 
że Rosja nie została zaproszona na obchody, ale właśnie rusofobiczna natura Polaków, która 
ukazała się po raz kolejny. Bogdanow przywołał ciągłe oskarżanie ZSRR o podpisanie paktu 
w sierpniu 1939 roku, który według strony polskiej był zdradziecki, a w świetle prawa w żaden 
sposób nie naruszał międzynarodowego porządku. Zatem Rosja jawi się tutaj jako państwo, 
które padło ofiarą ciągłych pomówień ze strony polskich władzy, co niesłusznie niszczy jej 
wizerunek na arenie międzynarodowej. Ponadto, ekspert „Sputnika” wskazał, że działania 
Polski doprowadziły do tego, że ów pakt został podpisany, zrywając trójstronne negocjacje 
między ZSRR, Francją i Wielką Brytanią. W wyniku tego Związek Radziecki został zmuszony 
do podpisania paktu o nieagresji z Hitlerem, pozostając osamotnionym, bez wsparcia w walce 
o bezpieczeństwo. Idąc dalej, Bogdanow podkreślił, że II RP nie tylko stanęła Stalinowi na 
drodze sojuszu z aliantami, ale próbowała stworzyć z Niemcami koalicję przeciwko ZSRR, 
przez co Moskwa zyskałaby kolejnego wroga. Zatem Rosja chcąc utrzymać bezpieczeństwo 
swoich obywateli musiała wykazywać się ostrożnością w relacjach z Polską, która według 
naukowca miała trudne do rozszyfrowania zamiary wobec Rosji jeszcze w roku 1939. 

                                                
382 Trump przyjedzie, Putin nieproszony: obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
https://pl.sputniknews.com/polska/2019071810756990-obchody-80-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-
trump-przyjedzie-putin-nieproszony/, dostęp: 20.01.2021 r. 
383 Rosja bez zaproszenia na obchody w Warszawie: kontynuacja trendu, który ciągnie się od lat, 
https://pl.sputniknews.com/polska/2019072310780168-sputnik-rosja-bez-zaproszenia-na-obchody-w-warszawie-
kontynuacja-trendu-ktory-ciagnie-sie-od-lat/, dostęp: 20.01.2021 r. 
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Inny ekspert serwisu „Sputnik Polska” w tekście pt. „Polska wybrała z kim będzie 
obchodzić rocznicę wybuchu II WŚ. Nie z Rosją”384 wskazuje, że decyzja polskiego rządu jest 
nielogiczna i niespójna. Dyrektor Generalny Rosyjskiej Rady ds. Międzynarodowych Andriej 
Kortunow komentując wydarzenia na styku polsko-rosyjskim postawił tezę, że skoro strona 
polska wystosowała zaproszenie do strony niemieckiej w celu doprowadzenia pojednania obu 
narodów na tle historycznym, równie dobrze powinna takie zaproszenie wysłać do 
przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, mając poczucie krzywdy od tego państwa, którą upatruje 
w zawartym pakcie Hitler-Stalin, jak również napaści na II RP 17 września. Przy tej tezie 
jednak szybko prostuje, że gdyby Moskwa otrzymała takie zaproszenie, które stawiałoby go w 
roli polskiego agresora na równi z Niemcami, wówczas na pewno takiego zaproszenia by nie 
przyjęła. W takiej ocenie sytuacji Rosja jawi się jako państwo dumne, które mimo uzyskania 
oficjalnego potencjalnego zaproszenia nie skorzystałoby z niego przez wgląd na jego intencje 
i charakter. 

Inny ekspert, Paweł Kaniewski z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, w 
przywołanym artykule przekonuje, że decyzja polskich władz jest czysto polityczna i nie 
nawiązuje do historycznych urazów, ale do współczesnej polityki polskiego rządu i 
wypominanie kwestii historycznych ma charakter jedynie wzmacniający trudne relacje między 
oboma państwami. Cel polityczny, jakim miałaby się kierować Polska, to w przyszłości 
niewykluczone blokowanie międzynarodowych projektów gospodarczych czy wojskowych z 
Moskwą. 

W ten sposób Rosja jawi się jako ofiara polskiej polityki międzynarodowej, która 
celowo przekłada trudne relacje współczesne na historyczne rocznice, chcąc zrealizować swoje 
nieczyste cele, a upokarzanie i dyskredytowanie niewinnej Federacji Rosyjskiej oraz jej władz 
ma na celu przybliżyć Polskę do swoich planów. 

W celu oczernienia Polski i wybielenia rosyjskiego wizerunku „Sputnik” posuwa się do 
manipulacji, którą można dostrzec już w tytułach. Jednym z nich jest cytat „Zaprosiliśmy do 
Polski sojuszników. Rosja nim nie jest”385, który nigdy nie został w takim brzmieniu 
wypowiedziany przez rzecznika prezydenta RP, zaś w rosyjskim serwisie internetowym 
widnieje jako tytuł kolejnego z serii artykułu analizującego brak zaproszenia dla Władimira 
Putina. 

                                                
384 Polska wybrała z kim będzie obchodzić rocznicę wybuchu II wś. Nie z Rosją, 
https://pl.sputniknews.com/polska/2019072410781674-polska-bedzie-obchodzic-80-rocznice-wybuchu-ii-
wojny-swiatowej-z-niemcami-ale-bez-rosji-sputnik/, dostęp: 20.01.2021 r. 
385 Zaprosiliśmy do Polski sojuszników. Rosja nim nie jest, 
https://pl.sputniknews.com/polska/2019072610794476-zaprosilismy-do-polski-sojusznikow-rosja-nim-nie-jest/, 
dostęp: 20.01.2021 r. 
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Przywołany cytat miał być tendencyjną parafrazą słów Błażeja Spychalskiego, który 
powiedział, że zaproszenia przede wszystkim zostały skierowane do aktualnych sojuszników 
Polski, którzy są członkami konkretnych organizacji międzynarodowych tj. Unii Europejskiej, 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Partnerstwa Wschodniego, a Rosja nie należy 
do żadnej z nich. Jednak takie przedstawienie przywołanego cytatu miało wprowadzić w błąd 
odbiorcę, który przeczytałby tylko tytuł i lead tekstu. W ten sposób kontynuowane jest nadal 
pokazanie wizerunku Rosji jako ofiary polskiej polityki chcącej umniejszyć rosyjskie 
dokonania – zarówno historyczne, jak również te współczesne. 

Podobną manipulację niesie tytuł artykułu „Lech Wałęsa: Putin powinien być 1 
września w Polsce”386, który jest fragmentem szerszej wypowiedzi byłego prezydenta Polski. 
Po jego przeczytaniu można odnieść wrażenie, że jest on pozytywnie nastawiony do rosyjskiej 
obecności na uroczystościach, która wynika z niepodważalnych zasług ZSRR podczas II wojny 
światowej. Jednak, w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie, co tłumaczy dopiero lead, który 
zawiera kompletny cytat Lecha Wałęsy mówiącego, że obecność Putina jest konieczna, by 
usłyszał on prawdę na Placu Piłsudskiego w Warszawie, w jak okrutny sposób Związek 
Radziecki napadł i skrzywdził Polskę w 1939 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
386 Lech Wałęsa: Putin powinien być 1 września w Polsce, 
https://pl.sputniknews.com/polska/2019082910969823-lech-walesa-putin-powinien-byc-1-wrzesnia-w-polsce/, 
dostęp: 20.01.2021 r. 

Rysunek 17 Nagłówek artykułu pt. „Lech Wałęsa: Putin powinien być 1 września w Polsce”, 
serwis pl.sputniknews.com, 28 sierpnia 2019 r. 



 186 

Przy użyciu takiej konwencji tytuł miał na celu wprowadzenie w błąd odbiorcę 
pobieżnie czytającego artykuł, by pokazać Rosję jako kraj, który nieodzownie powinien stać 
się gościem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Polsce. 

Brak zaproszenia dla Putina skomentował też inny były polski prezydent Bronisław 
Komorowski zacytowany w artykule „Komorowski: Rosja się nie zachwieje od tego, że nie 
została zaproszona”387. Fragment wypowiedzi zawarty w tytule ma podkreślić fakt, że chęć 
wizerunkowego zdegradowania Rosji w ten sposób nie przyniesie żadnego skutku, ponieważ 
jest ona silna, mocna, nieugięta. W kolejnych słowach były prezydent ocenia, że agresja na 
Ukrainę jest wystarczającym powodem, by nie oczekiwać przyjazdu Putina. Jednak całość 
przywołanego tekstu krytykuje polskie władze za brak wystosowanego zaproszenia oraz chęci 
pojednania się ze wschodnim sąsiadem. 

W artykule przywołano także wypowiedź ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja 
Ławrowa, który wygłosił przemówienie podczas otwarcia wystawy historyczno-dokumentalnej 
pt. „1939. Początek II wojny światowej”. Wskazywał w nim, że kraje zachodnie chcąc dokonać 
samolubnego i krótkowzrocznego uspokojenia hitlerowskiej tyranii zawarli w 1938 roku układ 
monachijski odrzucając w ten sposób propozycję Związku Radzieckiego do stworzenia 
wspólnego systemu bezpieczeństwa zbiorowego. Przekonywał również, że ZSRR w tych 
warunkach musiało sobie samemu zapewnić narodowe bezpieczeństwo podpisując sojusz z 
Niemcami. Zaznaczył, że to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w sposób 
decydujący przyczynił się do pokonania wojennej machiny Adolfa Hitlera oraz wyzwolenia 
państw europejskich od totalitaryzmu nazistowskiego. Rosyjski szef MSZ podsumował, że 
przed wybuchem II wojny światowej była szansa na zjednoczenie wysiłków ku jej uniknięcia 
oraz uratowania istnień wielu ludzi, do czego wzywał Związek Radziecki. 

Za pośrednictwem przywołanych słów Ławrowa „Sputnik Polska” pokazuje Związek 
Radziecki jako państwo przezorne, posiadające poczucie odpowiedzialności nie tylko za 
swoich obywateli, ale również obywateli innych krajów europejskich, a także jako stratega, 
który potrafi przewidzieć losy i ostrzec przed nimi przyszłe ofiary. To też wizerunek Rosji, 
która potrafi kalkulować i działać na rzecz własnego kraju w momencie, gdy inne państwa nie 
wykazały woli współpracy. Obraz kraju znającego własną wartość, poczucie siły, dobrego dla 
zachodnich sąsiadów, ale przede wszystkim będącego matką dla Rosjan. 

W przywołanym fragmencie pokazany jest także wizerunek Federacji Rosyjskiej, jako 
tej, która dąży do tego, by jak najszersze grono międzynarodowej opinii publicznej poznało 

                                                
387 Komorowski: Rosja się nie zachwieje od tego, że nie została zaproszona, 
https://pl.sputniknews.com/swiat/2019031910082968-Bronislaw-Komorowski-komentarz-Rosja-zaproszenie-
obchody-II-wojna-swiatowa-Sputnik-Polska/, dostęp: 20.01.2021 r. 
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prawdę o wojennych szlachetnych poczynaniach Rosji czasu II wojny światowej – poprzez 
organizowane wystawy, debaty historyczne, ujawniane tajne dokumenty, czy oficjalne 
stanowiska przedstawicieli rządu. Współczesna Rosja jawiąca się również jako państwo 
waleczne, nieschodzące z drogi oddania hołdu żołnierzom Armii Czerwonej, którzy wyzwalali 
kraje spod okupacji niemieckiej. 

W „Sputniku” Federacja Rosyjska na czele z prezydentem Władimirem Putinem jawi 
się również jako państwo posiadające swoich sojuszników w historycznej narracji, którzy są w 
stanie twardo stanąć po stronie Moskwy. Takim sojusznikiem jest Serbia, której minister 
obrony Aleksandar Vulin zacytowany w tekście pt. „Polska woli świętować z tymi, którzy 
wojnę wywołali”388 staje po stronie oburzonych na brak zaproszenia zarówno dla siebie, jak 
również dla przedstawicieli Rosji. Sojusznicy wypowiadający się w sposób pochlebny w 
kontekście rosyjskich dokonań, jak również ostro krytykujący jego przeciwników na 
płaszczyźnie historycznej, mają za zadanie podwyższyć wiarygodność narracji prezentowanej 
przez Rosję. 

Sposobem na wywindowanie pozytywnego wizerunku Rosji jest również umniejszenie 
rangi uroczystości w Warszawie. W artykule pt. „Rosja o braku zaproszenia do Warszawy”389 
autor wymienił część wpływowych państw, które mimo otrzymania oficjalnego zaproszenia 
przez władze Rzeczypospolitej, zdecydowały się nie wysyłać do Polski urzędników wysokiej 
rangi, ale swoich reprezentantów w postaci ministrów obrony, czy szefów dyplomacji. Wśród 
takich państw znalazły się: Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Norwegia, Holandia, Mołdawia, 
Białoruś, czy Azerbejdżan. 

Federacja Rosyjska w tekstach dotyczących uroczystości rocznicowych wybuchu II 
wojny światowej przybiera również obraz państwa, któremu daleka jest chęć jakiegokolwiek 
odwetu na stronie polskiej. Prezentuje to tekst pt. „Rosja to nie Polska”390, w którym szef 
Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego i zarazem dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego 
Siergiej Naryszkin mówi o zaproszeniu na uroczystość, podczas której to władze Rosji pełnią 
rolę gospodarzy, czyli obchodach 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Rosjanin 
zapewnia, że Kreml nie ma zamiaru spekulować w temacie „świętej pamięci” wszystkich 
poległych podczas II wojny światowej oraz będzie pamiętać o każdym, kto walczył ze 
wspólnym wrogiem w postaci III Rzeszy. 

                                                
388 „Polska woli świętować z tymi, którzy wojnę wywołali”, 
https://pl.sputniknews.com/polityka/2019090110988755-serbia-o-niezaproszeniu-rosji-polska-wybrala-ciemna-
strone-sputnik/, dostęp: 20.01.2021 r. 
389 Rosja o braku zaproszenia do Warszawy, https://pl.sputniknews.com/polska/2019090110988511-rosja-o-
braku-zaproszenia-do-warszawy-sputnik/, 20.01.2021 r. 
390 „Rosja to nie Polska”, https://pl.sputniknews.com/polityka/2019090210989451-rosja-to-nie-polska-sputnik/, 
dostęp: 20.01.2021 r. 
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Artykuł przy tym zobrazowany jest zdjęciem, na którym widać Rosjan podczas pochodu 

z podobiznami radzieckich żołnierzy, których czczą. Obraz ten ma spotęgować u odbiorcy 
wizerunek Rosji jako kraju, którego obywatele mają poczucie swojej tożsamości i bohaterskich 
czynów Armii Czerwonej – również podczas walki w II wojnie światowej. Dzięki niniejszej 
fotografii „Sputnik” dąży do uwiarygodnienia słów Naryszkina zawartych w przywołanym 
tekście. 

Szeroki obraz radzieckiej, jak i współczesnej Rosji, prezentuje tekst w postaci wywiadu 
z byłym politykiem Mateuszem Piskorskim pt. „Moskwa nie odpowiada na rusofobię 
instytucjonalną polonofobią”391. W rozmowie z dziennikarzem podkreśla on, że strona polska 
wykorzystuje fakt, że pakt Ribbentrop-Mołotow budził kontrowersje, dlatego traktuje w sposób 
wybiórczy pewne fakty. Kwituje on, że przez takie działania Rosja staje się ofiarą politycznego 
oraz medialnego ataku. Piskorski zaznacza przy tym, że nie dziwi go fakt, iż Kreml 
jednoznacznie reaguje na polskie działania i stara się pokazywać aspekty umowy 
międzynarodowej z sierpnia 1939 roku publikując tajne dokumenty z tego okresu. Rosja w 
takiej wypowiedzi jawi się jako państwo dążące do sprawiedliwości historycznej oraz broniące 
się przed zniesławieniem. 

Rozmówca „Sputnika” twierdzi, że Polska świadomie miesza w przestrzeni medialnej 
porządek moralny i etykę indywidualną, przenosząc je na działania w polityce 

                                                
391 Moskwa nie odpowiada na rusofobię instytucjonalną polonofobią, 
https://pl.sputniknews.com/polityka/2019090310997514-moskwa-nie-odpowiada-na-rusofobie-instytucjonalna-
polonofobia-sputnik/, dostęp: 20.01.2021 r. 

Rysunek 18 Nagłówek artykułu pt. „Rosja to nie Polska”, serwis pl.sputniknews.com, 2 września 2019 r. 
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międzynarodowej, przez co ignoruje fakt, że władze państwa kierują się w swoich 
poczynaniach przede wszystkim jego interesem. Przytacza przy tym teorię etyki 
odpowiedzialności Maxa Webera, usprawiedliwiając tym samym działania Związku 
Radzieckiego z 1939 roku, które z punktu widzenia indywidualnego mogły wydawać się 
niemoralne i nieetyczne, ale będące w zgodzie z rozumieniem interesów państwowych, a przy 
tym są według niego oceniane pozytywnie. 

Ponadto, Piskorski bagatelizuje datę 17 września 1939 roku mówiąc, że agresorami 
wobec Czech byli zarówno Polacy, jak również zaproszeni na uroczystości Niemcy, dlatego 
niezależnie jak ocenia się wydarzenia z 17 września, Rosjanie powinni być obecni w 
Warszawie 1 września 2019 roku. W ten sposób rosyjska agresja jest marginalizowana oraz 
usprawiedliwiana w oczach odbiorcy wywiadu. 

W przywołanym wywiadzie oraz wypowiedzi rozmówcy kreowany jest również 
wizerunek Federacji Rosyjskiej, która nie ulega prowokacjom historycznej manipulacji ze 
strony polskiej, choć musi stawiać czoła ciągłemu urąganiu pamięci okresu w dziejach Rosji, 
który jest kluczowym elementem rosyjskiej tożsamości – także w kontekście 
międzynarodowym. Mateusz Piskorski na zakończenie wywiadu podkreślił, że poprzez taką 
politykę historyczną Polska szkodzi przede wszystkim sobie – na pewno w oczach samych 
Rosjan. Natomiast Kreml buduje obraz Rosji stroniącej od polonofobii, niezniżającej się do 
poziomu polskich władz, u których ta niestosowność miałaby być wstydliwą normą. 

Rosja w „Sputniku” jawi się nie po raz pierwszy jako obrońca prawdziwej wersji historii 
II wojny światowej jasno wskazując, kto stał po stronie agresorów, a kto był ofiarą. Przemawia 
za tym tekst pt. „MSZ Rosji: obchody rocznicowe w Polsce zmieniły się w globalny 
obskurantyzm”392, w którym przywołana jest wypowiedź rzeczniczki szefa rosyjskiej 
dyplomacji Marii Zacharowej. Uroczystości w Warszawie nazwała „misterium”, które w 
rażący sposób pokazuje przepisywanie historii na nowo, zaś samą narrację polskiej strony 
określiła jako „globalny obskurantyzm”. Takie publiczne stanowisko głosu rosyjskiego MSZ 
świadczy o wizerunku Rosji, która stawia siebie na piedestale obrońcy jedynej prawdy 
historycznej i demaskatora rzekomych polskich kłamliwych narracji, które manifestuje 
chociażby brakiem zaproszenia dla Władimira Putina. 

Obraz Rosji jako ofiary polskiej manipulacji historycznej to jedna z przedstawionych 
wersji w serwisie „Sputnik Polska”. Jeszcze innym wizerunkiem jest kreowanie Federacji 
Rosyjskiej na ofiarę NATO, o czym mówi ponownie Zacharowa cytowana w artykule 

                                                
392 MSZ Rosji: obchody rocznicowe w Polsce zmieniły się w globalny obskurantyzm, 
https://pl.sputniknews.com/polityka/2019090411000881-msz-rosji-obchody-rocznicowe-w-polsce-zmienly-sie-
w-globalny-obskurantyzm/, dostęp: 20.01.2021 r. 
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„Uroczystości w Warszawie to fejk wykraczający poza ramy tego, co dozwolone”393. Twierdzi 
ona, że za brakiem zaproszenia dla Władimira Putina stoi Organizacja Traktatu 
Północnoatlantyckiego i jest to część opracowanego wcześniej programu, któremu 
towarzyszyła negatywna wobec Rosji kampania informacyjna mająca swój finał w Warszawie. 
Artykuł ten z przywołaną wypowiedzią pokazuje Federację Rosyjską jako ofiarę nie tylko 
Polski, ale organizacji międzynarodowych skupiających państwa zachodnie, które ponownie – 
tak jak przed II wojną światową – stają przeciw Moskwie i nie mają woli do tego, by 
skonsolidować się na rzecz pokoju oraz iść ramię w ramię z Rosją. 

 

4.2.4 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Wirtualna Polska” 
 

Internetowy serwis informacyjny „Wirtualna Polska” tak jak inne media – tradycyjne i 
elektroniczne – podejmował temat braku zaproszenia dla przedstawicieli Federacji Rosyjskiej 
na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W przekazie płynącym z 
publikowanych artykułów daje się zauważyć zdziwienie postawą strony polskiej, która nie 
zdecydowała się zaprosić do Warszawy Władimira Putina. Świadczy o tym sposób dobieranych 
autorytetów i ekspertów, jak również fragmenty ich cytatów. Duża część z nich zaistniała w 
szerokiej przestrzeni medialnej, stąd jest obecna nie tylko na łamach „Do Rzeczy” i „Sputnik 
Polska”, ale również „Wirtualnej Polski”. Jest to również dostrzegalne w źródłach, wśród 
których można znaleźć rosyjskie media i agencje informacyjne. 

Rosja w artykułach prezentowanych przez redakcję „Wirtualnej Polski” jawi się jako 
kraj popierany przez przedstawicieli polskich władz i polskie środowisko medialne. 
Przykładem takiej narracji jest tekst pt. „Putin może otrzymać zaproszenie na przyjazd do 
Polski. Będzie taka rekomendacja”394, w którym już w leadzie można przeczytać stanowisko 
MSZ RP, które w lutym 2019 roku rekomendowało zaproszenie strony rosyjskiej. Serwis 
niejako przychylając się do tego stanowiska podkreślił słowa wiceszefa polskiej dyplomacji 
Bartosza Cichockiego, iż „przyznał” on, że prezydent Władimir Putin powinien zostać 
zaproszony. 

                                                
393 „Uroczystości w Warszawie to fejk wykraczający poza ramy tego, co dozwolone”, 
https://pl.sputniknews.com/polska/2019090511005522-sputnik-rosja-uroczystosci-w-warszawie-to-fejk-
wykraczajacy-poza-ramy-tego-co-dozwolone/, dostęp: 20.01.2021 r. 
394 Putin może otrzymać zaproszenie na przyjazd do Polski. "Będzie taka rekomendacja", 
https://wiadomosci.wp.pl/putin-moze-otrzymac-zaproszenie-na-przyjazd-do-polski-bedzie-taka-rekomendacja-
6347236181231233a, dostęp: 20.01.2021 r. 
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Serwis powołując się na wypowiedź podsekretarza stanu w MSZ, która padła na falach 

radia RMF FM, podprowadza cytat sformułowaniem, iż tak on „uważa”, a zatem takie jest 
stanowisko polskiej dyplomacji odpowiadającej za politykę międzynarodową państwa 
polskiego. Rosja w świetle tak przedstawionej informacji jest państwem, które nie pozostaje 
osamotnione w głębokim przeświadczeniu, że jej absencja na tak ważnym historycznie 
wydarzeniu jest niedopuszczalna. 

W podobnym tonie został napisany tekst pt. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej. 
Duda nie zaprosił Putina na obchody”395, w którym już w leadzie daje się zauważyć 
zaskoczenie, a zarazem uwydatnienie niespójności działania władz Polski przy organizacji 
wydarzenia. 
 
 
 
 
 
 

                                                
395 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Duda nie zaprosił Putina na obchody, 
https://wiadomosci.wp.pl/80-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-duda-nie-zaprosil-putina-na-obchody-
6360759247984257a, dostęp: 20.01.2021 r. 

Rysunek 19 Nagłówek artykułu pt. „Putin może otrzymać zaproszenie na przyjazd do Polski. „Będzie taka 
rekomendacja”, serwis wiadomosci.wp.pl, 8 lutego 2019 r. 
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Podobnie, jak w „Sputniku” przywołano wypowiedź rzecznika prasowego Prezydenta 

RP Błażeja Spychalskiego, który oznajmił na antenie radia RMF FM, że kluczem do zaproszeń 
na historyczne obchody, nie będzie klucz historyczny, podkreślając w ten sposób brak logiki w 
zderzeniu z rzeczywistością międzynarodową. 

W tekście zawarto – podobnie jak w „Do Rzeczy” – opinię Władimira Dżabarowa, 
rosyjskiego senatora, który zapytany przez radiowego reportera o komentarz do wypowiedzi 
Spychalskiego, odpowiedział, że Polsce trudno będzie odpowiedzieć kto zwyciężył i wyzwalał 
z powodu absencji Rosji, zapewniając przy tym, że Moskwa nic przez to nie straci. A zatem, 
widać państwo dumne, znające własną wartość, ale również takie, które próbuje 
skompromitować w opinii międzynarodowej swojego politycznego przeciwnika, ze strony 
którego doznało wizerunkowej krzywdy i ośmieszenia. 

Taka próba kompromitacji, która wystąpiła jeszcze przed uroczystościami, widoczna 
jest także w innym artykule pt. „Krytyczne głosy z Rosji. Powodem brak zaproszenia dla 
Władimira Putina”396, gdzie „Wirtualna Polska” poinformowała, że wiadomość o wyrażeniu 
zdumienia przez MSZ Rosji zostało przedrukowane w wielu mediach zagranicznych. Kreml 

                                                
396 Krytyczne głosy z Rosji. Powodem brak zaproszenia dla Władimira Putina, 
https://wiadomosci.wp.pl/krytyczne-glosy-z-rosji-powodem-brak-zaproszenia-dla-wladimira-putina-
6361532353554049a, dostęp: 20.01.2021 r. 

Rysunek 20 Nagłówek artykułu pt. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Duda nie zaprosił Putina na 
obchody”, serwis wiadomosci.wp.pl, 18 marca 2019 r. 
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zarzuca w nich polskiemu rządowi przede wszystkim „ignorowanie historycznej logiki”, jak 
również próby „przekształcenia obchodów 1 września w potajemne spotkanie”. Tym zarzutom 
nierozerwalnie towarzyszy narracja, która określa ZSRR jako kraj, który miał zdecydowanie 
największy wkład w pokonanie hitlerowskiej III Rzeszy, a co za tym idzie, również wyzwolenia 
Polski spod niemieckiej okupacji. Strona rosyjska przy tym wchodzi także na poziom oskarżeń 
o wymiarze moralnym twierdząc, że brak zaproszenia dla Putina będzie miał swój skutek 
również w postaci nieodwracalnego obciążenia sumień polskich władz, które podjęły taką 
decyzję. 

Strona rosyjska broniąc się w obliczu zaistniałej sytuacji wśród formułowanych 
zarzutów wobec Polski wymienia również – choć nie wprost – służalczość wobec Stanów 
Zjednoczonych. W jednym z tekstów, gdzie przytoczono fragment wypowiedzi z wywiadu dla 
rosyjskich mediów, jeden z deputowanych Rady Federacji (wyższej izby parlamentu) Franc 
Klincewicz powiedział o „interpretacji wydarzeń narzuconej z zewnątrz” oraz o „ideologu zza 
oceanu” wspominając przy tym, że władze Polski prowadzą swego rodzaju odwet za 
wydarzenia historyczne i zabrały się za „wyrównywanie rachunków”, co nie świadczy o niej 
najlepiej.397 Na podstawie takich przesłanek Rosja pokazuje światu siebie jako państwo 
próbujące usprawiedliwić brak zaproszenia dla swojego prezydenta, formułując zarzuty 
małostkowości i chęci upolitycznienia wydarzenia przez władze Polski. Wyłania się obraz, 
który mówi, że to nie ZSRR postąpił nieodpowiednio w przeszłości, gdyż wszystkie uczynki 
jego ówczesnych przywódców były prawnie i moralnie właściwe, ale to współczesna polityka 
Warszawy próbuje te fakty wymazać ze świadomości takimi – z pozoru drobnymi – gestami, 
jak marginalizacja współczesnej Rosji na rocznicowych obchodach. 

Przy relacjonowaniu rosyjskich reakcji nie zabrakło w serwisie WP także cytatu z 
wypowiedzi Dmitrija Pieskowa o tym, że wszelkie uroczystości, które poświęcone są 
rocznicom II wojny światowej nie mogą zostać uznane za pełnowartościowe, jeśli nie będzie 
na nich przedstawicieli Federacji Rosyjskiej.398 

W tekście pt. „Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ostra reakcja 
rosyjskich mediów”399 przywołane zostały fragmenty publikacji z rosyjskich dzienników 
„Rossijskaja Gazieta” oraz „Izwiestija”. 

                                                
397 1 września. MSZ Rosji: Warszawa wpędziła się w głupie położenie, https://wiadomosci.wp.pl/1-wrzesnia-
msz-rosji-warszawa-wpedzila-sie-w-glupie-polozenie-6419848519628929a, dostęp: 20.01.2021 r. 
398 Rzecznik Putina krytykuje decyzję Polski. Dosadny komentarz, https://wiadomosci.wp.pl/rzecznik-putina-
krytykuje-decyzje-polski-dosadny-komentarz-6363214401439361a, dostęp: 20.01.2021 r. 
399 Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ostra reakcja rosyjskich mediów, 
https://wiadomosci.wp.pl/obchody-80-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-ostra-reakcja-rosyjskich-mediow-
6420136050333825a, dostęp: 20.01.2021 r. 
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Już w leadzie artykułu można przeczytać, że Rosjanie ocenili uroczystości w Warszawie 
bardzo surowo wskazując, że uroczystość, która powinna mieć charakter żałobny, została 
przemieniona w „odpychające show”. Czytając takie słowa, czytelnik może odnieść wrażenie, 
że to zdanie większości narodu rosyjskiego, a w artykule oprócz głosu rosyjskich mediów, 
znajdą się również wyniki jakiegoś badania lub przeprowadzonego sondażu na terenie Rosji na 
temat odczuć związanych z rocznicą. Okazuje się jednak, że treść leadu nawiązuje jedynie do 
głosu rosyjskich mediów, z których oba przywołane mają opinię propagandowej tuby Kremla, 
choć sam serwis WP o tym nie wspomina, a jest to istotne z punktu widzenia stanowiska, jakie 
wygłaszają i czym owe stanowiska są motywowane. 

Z przywołanych dzienników można się dowiedzieć m.in. tego, że „Warszawa 
sprywatyzowała II wojnę światową”, że w Polsce występuje zbyt krótka pamięć po tym, jak 
Armia Czerwona wyzwoliła Rzeczpospolitą i niewdzięczność historyczna, a także to, że cała 
uroczystość, która powinna mieć żałobny i refleksyjny charakter została zamieniona przez 
Warszawę w „odpychające PR-owskie show rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości”. 

Zacytowany jest także fragment publikacji w dzienniku, z którego odbiorca dowiaduje 
się, że rzadkim zjawiskiem w niemieckiej dyplomacji jest obecność podczas zagranicznej 
wizyty zarówno prezydenta, jak i kanclerza. Powstaje zarzut, że zanim wyjaśniło się, że strona 
polska „oszukała wszystkich”, obniżenie szczebla ustalonej delegacji było już niemożliwe do 
realizacji. Odbiorca może się domyślać, że owym kłamstwem mogło być niezaproszenie 
rosyjskiej delegacji, choć analizowane teksty z trzech różnych polskich internetowych 
serwisów informacyjnych jasno wskazują, że informacja o planach polskich dotarła do mediów 
już w marcu 2019 roku. 

Pokazuje to obraz Rosji, która za pośrednictwem swoich mediów – mających kłopot z 
uzyskaniem statusu niezależnych, jak zostało udowodnione w drugim rozdziale niniejszej 
rozprawy – próbuje wykreować swój obraz jako państwa, które podwyższa rangę uroczystości, 
a inne państwa europejskie oczekują obecności władz rosyjskich. Dziennik „Izwiestija” w 
przywołanej wypowiedzi Aleksjeja Puszkowa, rosyjskiego deputowanego prezentuje, że 
obchody miały charakter polskiego ataku antyrosyjskiego, a nie chęci pojednania wszystkich 
krajów biorących udział w wojnie, na czym zależy Rosji. Zatem, Rosja przybiera w jego 
wypowiedzi postać pokojową, braterską, mającą odwagę pojednać się na tle wspólnej historii. 

O braterskiej, pokojowej, a przede wszystkim nawołującej do dialogu i rozwiązania 
problemu postawie Federacji Rosyjskiej odbiorca może przeczytać w tekście pt. „Rosja reaguje 
na słowa z Warszawy. Siergiej Ławrow oskarża Polskę”400. W artykule zacytowany jest szef 

                                                
400 Rosja reaguje na słowa z Warszawy. Siergiej Ławrow oskarża Polskę, https://wiadomosci.wp.pl/rosja-
reaguje-na-slowa-z-warszawy-siergiej-lawrow-oskarza-polske-6420147790907521a, dostęp: 20.01.2021 r. 
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rosyjskiej dyplomacji podczas spotkania ze studentami z Moskwy rozpoczynającymi nowy rok 
akademicki. W swojej wypowiedzi Siergiej Ławrow sprecyzował, że otwarte i szczere 
rozmowy powinny zaistnieć między polskimi i rosyjskimi historykami, zaś zadaniem 
polityków jest kierować się normami międzynarodowego prawa. 

W tekście tym współczesna Rosja oraz jej władza nie tylko jawi się jako pokojowo i 
bratersko nastawiony kraj, ale również jako państwo uczciwe, stojące na straży historycznej 
prawdy, które nie ustąpi z wyznaczonej sobie drogi zaprowadzenia w Europie i na świecie 
historycznej uczciwości – jednak według napisanego przez siebie scenariusza. Świadczy o tym 
m.in. zarzut rosyjskiego ministra w stronę Warszawy, iż „koledzy zachodni” – jak nazywa 
przedstawicieli polskich władz – w wybiórczy sposób prezentują swojej opinii publicznej fakty 
historyczne. Zaś strona rosyjska nie ukrywa i nie zamierza ukryć żadnego faktu z okresu II 
wojny światowej, przedstawiając punkt widzenia Moskwy. Ławrow prezentuje również 
diagnozę takiego domniemanego postępowania Polski kwitując, że chodzi o pomniejszenie 
zasług żołnierzy Armii Czerwonej, którzy podczas wojny przelewali krew – również za 
polskich obywateli. Serwis WP słusznie jednak nadmienił, iż szef rosyjskiej dyplomacji nie 
wyjaśnił, do których wystąpień, podczas uroczystości z 1 września 2019 roku, nawiązuje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 21 Nagłówek artykułu pt. „Rosja reaguje na słowa z Warszawy. Siergiej Ławrow oskarża Polskę”, 
serwis wiadomosci.wp.pl, 2 września 2019 r. 
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Autor tekstu „Wirtualnej Polski” spróbował również zrównoważyć niniejszą 
prezentację wizerunku Rosji nakreśloną przez Siergieja Ławrowa cytatem z wypowiedzi 
polskiego ambasadora przy NATO Tomasza Szatkowskiego, który na antenie Trójki Polskiego 
Radia zaprezentował Rosję jako państwo, które stanowi poważne i realne zagrożenie 
spowodowane agresywną polityką Kremla. Polski dyplomata zwrócił uwagę na zapędy ze 
strony Moskwy do złamania po raz kolejny prawa międzynarodowego, co miało już miejsce w 
postaci agresji zbrojnej na Gruzję, czy Ukrainę. W ten sposób Rosja pokazana jest jako 
nieprzewidywalna, ale też jako państwo, które nie cofnie się, kiedy tylko nadarzy się okazja, 
by spełnić swoje imperialistyczne zapędy, czym sieje poczucie strachu i niepewności wśród 
swoich sąsiadów – szczególnie państw byłego Związku Radzieckiego. 

Federacja Rosyjska przybiera również wizerunek tej, która broni swojego dobrego 
imienia podważając stanowisko przedstawiane przez Polskę twierdząc, że wypowiedziane w 
Warszawie słowa podczas uroczystości nie posiadają żadnych podstaw – zarówno prawnych, 
jak i historycznych. W tekście pt. „Rosja o polskich obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. To próba przepisywania historii”401 zacytowany rzecznik prasowy rosyjskiego MSZ 
Maria Zacharowa podkreśliła, że Polska w swojej interpretacji historii „wysyła na ławę 
oskarżonych kogoś, kogo tam nie było oprócz nazistowskich zbrodniarzy”. Zastrzegła, że 
strona rosyjska stojąc na straży prawdy będzie to za każdym razem bezwzględnie przerywać, 
by bronić w ten sposób świat przez „zbrodnią przeciwko światowej historii”. 

Rosyjscy politycy również konsekwentnie pomijają niewygodne dla Federacji fakty – 
przykładem jest przywoływany wcześniej pakt Ribbentrop-Mołotow oraz każdorazowy brak 
informacji o tajnym protokole do paktu, a w zamian przypominanie i stawianie na równi z 
owym paktem deklaracji między II RP a III Rzeszą z 1934 roku. 

 

4.2.5 Wnioski dotyczące wizerunku ZSRR i Federacji Rosyjskiej 
 

Analiza tekstów informacyjnych w internetowych serwisach „Do Rzeczy”, „Sputnik 
Polska” oraz „Wirtualna Polska” miała na celu wykazać, jaki wizerunek – zarówno Federacji 
Rosyjskiej, jak również Związku Radzieckiego – przejawia się na łamach tych mediów 
elektronicznych w kontekście obchodów uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Aspektem wybranym spośród wielości wątków dziejących się wokół wydarzenia 
była kwestia niezaproszenia prezydenta Władimira Putina przez polskie władze. 

                                                
401 Rosja o polskich obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. „To próba przepisywania historii”, 
https://wiadomosci.wp.pl/rosja-o-polskich-obchodach-80-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-to-proba-
przepisywania-historii-6420897860548737a, dostęp: 20.01.2021 r. 
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„Do Rzeczy” w swoich publikacjach prezentuje współczesną Rosję jako państwo 
nieugięte i silne, które ma poczucie, że podczas II wojny światowej odegrało rolę strategiczną 
w uzyskaniu triumfalnego zwycięstwa państw antyhitlerowskich w maju 1945 roku. Ponadto, 
w przywołanym serwisie państwo rosyjskie przyjmuje postać dumnego, które ma 
przeświadczenie o własnej wartości, przedstawia siebie jako państwo wpływowe na mapie 
świata, a jednocześnie w kontekście niezaproszenia Putina przekonuje, że to szkoda, która 
dotknie przede wszystkim Polskę, a nie Rosję. 

Mimo takiego wydźwięku niektórych tekstów, pojawiają się także zupełnie inne 
diagnozy, które prezentują, że strona rosyjska ma poczucie zhańbienia z powodu braku 
zaproszenia dla rosyjskiej delegacji zestawionej z takimi państwami, jak Ukraina, czy Stany 
Zjednoczone, z których to pierwsze ma niski status w oczach dygnitarzy Kremla, ale otrzymało 
zaproszenie, zaś drugie, także zaproszone, będące potęgą światową, z którą Moskwa zawsze 
chętnie się zrównuje. 

Mimo wyrazu tej imperialnej dumy zaprezentowanej w przywoływanych fragmentach 
wypowiedzi eksperckich, obraz pokazany w „Do Rzeczy”, to również Rosja jako ucieleśnienie 
manipulacji informacyjnej i kłamstwa, która na czele z Władimirem Putinem próbuje narzucić 
światu własną narrację historyczną w postaci przekonywania o szlachetnej karcie, jaką może 
poszczycić się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Oprócz tego wizerunku współczesnej Rosji, jaki można dostrzec w „Do Rzeczy”, 
widoczne jest także państwo, którego władze same muszą usilnie artykułować i ciągle 
powtarzać narrację o dokonaniach Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej. 
Wszystko po to, by dowartościować współczesną Federację Rosyjską w oczach opinii 
publicznej – przede wszystkim tej międzynarodowej. Skutkiem tego jest przekonywanie za 
każdym możliwym razem, że każda uroczystość, która dotyczy wydarzenia w postaci II wojny 
światowej bez Rosji będzie zawsze niepełna. 

W serwisie „Sputnik Polska” Rosja jawi się jako potężne państwo będące w światowej 
czołówce, które zostało dotknięte zaskakującą decyzją polskich władz w postaci niezaproszenia 
na ważną rocznicę, będącą w ścisłej agendzie w kalendarzu prezydenta Rosji. Świadczy o tym 
wielokrotnie powtarzana wypowiedź Dmitrija Pieskowa, rzecznika prasowego Władimira 
Putina, który powiedział, że bez Rosji wydarzenia tego typu, jak uroczystość rocznicowa 
upamiętniająca wybuch wojny, zawsze będzie niekompletna. Wszystko dlatego, że kraj ten 
uważa siebie za pełnoprawnego spadkobiercę spuścizny odziedziczonej po Związku 
Radzieckim, który w świadomości Rosjan odegrał rolę przełomową, doprowadzając do 
alianckiego zwycięstwa w 1945 roku. Dzięki temu Rosja jawi się w „Sputniku” jako państwo 
dumne, które w kontekście uroczystości w Warszawie przyjęłoby zaproszenie tylko wówczas, 
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gdyby przyjęto je jako bohatera, a nie postawiono na równi z niemieckim oprawcą. Sam 
Bronisław Komorowski w wywiadzie określił Rosję jako silną, mocną i nieugiętą. 

W prorosyjskim serwisie jest to też obraz państwa znającego własną wartość, poczucie 
siły oraz dobrego dla zachodnich sąsiadów, ale przede wszystkim będącego matką dla samych 
Rosjan. Przejawia się to m.in. w waleczności o hołd dla żołnierzy Armii Czerwonej, którzy w 
ich przeświadczeniu wyzwalali spod okupacji niemieckiej. Dzięki takiej postawie wizerunek 
Rosji jawi się jako wizerunek państwa, którego obywatele mają poczucie własnej tożsamości 
poprzez pamięć o sowieckich żołnierzach. 

W „Sputniku” widać ZSRR, który jest przezorny, posiadający poczucie 
odpowiedzialności – nie tylko za swoich obywateli, ale także za obywateli innych państw 
europejskich. Jest strategiem, który wykazuje się umiejętnością przewidywania losów, a także 
ostrzegania przed nim podczas II wojny światowej przyszłe ofiary. To też państwo, które przed 
1939 roku pokazało się jako potrafiące kalkulować i działać na rzecz własnego narodu w 
momencie, gdy Zachód nie wykazał woli współpracy. Obecnie zaś Federacja Rosyjska w 
kontekście obchodów to państwo posiadające swoich sojuszników o historycznej narracji, 
którzy są w stanie twardo stanąć po stronie Moskwy – takim sojusznikiem w przypadku 
uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej była Serbia i jej władze. 

Rosja w analizowanym rosyjskim serwisie internetowym to przede wszystkim ofiara 
spiskowych teorii, uknutych m.in. przez stronę polską, która ustaliła, że nie dopuści Władimira 
Putina do wspólnego świętowania. Jednak ta rocznica zdaniem autorów „Sputnika” woła o 
obecność rosyjskiej delegacji, a historia o tym zaświadcza. Państwo, które padło ofiarą 
pomówień ze strony Warszawy, przez co niszczony jest niesłusznie wizerunek Federacji 
Rosyjskiej na arenie międzynarodowej – chociażby w kontekście podpisanego w sierpniu 1939 
roku paktu Ribbentrop-Mołotow. Rosja w „Sputniku” jawi się jako ofiara polskiej 
niesprawiedliwej polityki międzynarodowej, która w sposób celowy przedkłada trudne relacje 
współczesne nad uroczystości historyczne, które mają służyć realizacji nieczystych celów. Ma 
w tym pomóc ciągłe upokarzanie i dyskredytowanie niewinnej Rosji, a także jej władz. 

Z drugiej strony, wizerunek Moskwy w serwisie daje jasny przekaz, że jest to państwo, 
które dalekie jest od chęci realizacji odwetu na stronie polskiej za jej haniebne działania 
dyskredytujące swojego wschodniego sąsiada. To Rosja, która nie ulega prowokacjom na tle 
historycznych manipulacji Polski, choć ciągle musi stawiać czoła odpowiedzialności za okres 
II wojny światowej, który był i jest w świadomości Rosjan kluczowym elementem rosyjskiej 
tożsamości. „Sputnik” w swojej narracji informacyjnej idzie dalej wskazując, że Kreml stroni 
od polonofobii, nie zniża się do poziomu polskich władz, u których ta niestosowność przybrała 
już formę wstydliwej normy, u nikogo niebudzącej zaskoczenia. Przy tym Rosja jest 
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prezentowana nie tylko jako ofiara oszczerstw ze strony Polski, ale także ofiara organizacji 
międzynarodowych, które skupiają państwa Zachodu – tu współczesność jest porównywana z 
okresem II wojny światowej, kiedy to państwa te stają przeciw Moskwie i nie mają woli do 
tego, by skonsolidować się na rzecz pokoju i iść ramię w ramię z Rosją. 

Mimo to, jak przekonuje „Sputnik Polska”, Federacja Rosyjska dąży do tego, by jak 
najszersze grono międzynarodowej opinii publicznej miało szansę poznać prawdę o 
szlachetnych poczynaniach Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej, a robi to za 
pośrednictwem organizowanych wystaw, debat historycznych, ujawniania dokumentów o 
statusie tajnych oraz wygłaszania oficjalnego stanowiska Kremla. Zdaniem dziennikarzy tego 
serwisu jest to także państwo dążące do historycznej sprawiedliwości i broniące się wszelkimi 
możliwymi sposobami przed zniesławieniem przez niechętnych jej przeciwników. Rosja to 
wreszcie obrońca prawdziwej i jedynej słusznej wersji historii z okresu II wojny światowej, 
która jasno wskazuje, kto stał po stronie agresora, a kto był ofiarą tego konfliktu. Za swoją 
postawę płaci cenę najwyższą, czyli publiczną i kłamliwą polską narracją, która została przezeń 
zdemaskowana, ale w zamian nie otrzymała zaproszenia na uroczystości dla swojego 
prezydenta. 

W ostatnim analizowanym informacyjnym serwisie internetowym „Wirtualna Polska” 
Rosja przedstawiona jest także jako kraj dumny, znający własną wartość, ale przy tym 
potrafiący się odpłacić próbując skompromitować w opinii międzynarodowej swojego 
politycznego przeciwnika jeśli poczuje, że doznało z jego strony wizerunkowej krzywdy, czy 
zostało narażone na ośmieszenie. W narracji serwisu podtrzymywane jest stanowisko, że ZSRR 
nie postąpił w sposób nieodpowiedni w 1939 roku. Wszystkie uczynki jego ówczesnych 
przywódców były z punktu widzenia prawa odpowiednie i moralnie właściwe, zaś Polska 
podejmuje próby, by wymazać te fakty z międzynarodowej świadomości takimi gestami, jak 
marginalizacja władz Rosji na ważnych rocznicowych obchodach. Tymczasem jest to także 
państwo, które w sposób zdecydowany przyczyniło się do pokonania hitlerowskich Niemiec, a 
co za tym idzie wyzwolenia Polski spod niemieckiej okupacji. Konsekwentnie broni swojego 
dobrego imienia i podważa za każdym razem głosem swoich prominentnych polityków 
przedstawiane przez Polskę zarzuty. W tekstach WP to państwo, w obronie którego stają nie 
tylko media rodzime, czy politycy, ale również sami przedstawiciele polskich władz i 
medialnego środowiska, przez co nie pozostaje osamotniona w przekonaniu, że absencja na tak 
ważnym wydarzeniu 1 września jest niedopuszczalna z punktu widzenia nie tylko 
dyplomatycznego, ale przede wszystkim z punktu widzenia uczciwości historycznej. Przy tej 
okazji ujawnia się także wizerunek Federacji Rosyjskiej jako państwa, które podwyższa swoją 
obecnością rangę uroczystości, a inne państwa europejskie wręcz oczekują obecności jej władz. 



 200 

Podobnie, jak w „Sputniku”, w samej „Wirtualnej Polsce” czytelnik spotka się z 
wizerunkiem Rosji, która jest państwem pokojowo i bratersko nastawionym do innych państw, 
które ma odwagę pojednać się na tle wspólnie przeżytej historii, a przy tym deklarujące, że jest 
w stanie stanąć w prawdzie oraz uczciwości, z tej ścieżki nie ustąpi i na tę ścieżkę będzie chciała 
wprowadzić również inne państwa świata. 

Zdecydowanie pejoratywnym wątkiem, jaki się pojawia na łamach „Wirtualnej Polski” 
w kontekście wizerunku Rosji jest określanie jej w perspektywie zagrożenia jako państwo, 
które nie cofnie się i wykorzysta każdą okazję, by zrealizować swoje imperialistyczne marzenia 
siejąc tym samym poczucie strachu i niepewności wśród swoich sąsiadów – przede wszystkim 
tych, którzy pochodzą z byłego ZSRR.  

 

4.3 Analiza wizerunku Rosji w kontekście obchodów 75. rocznicy 
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau 
 

Kolejnym wydarzeniem analizowanym w polskim przekazie za pośrednictwem 
wybranych internetowych serwisów informacyjnych jest 75. rocznica wyzwolenia obozu 
Auschwitz-Birkenau, która przypadła na dzień 27 stycznia 2020 roku. Na wstępie należy 
nadmienić, że wydarzenie to radykalnie różniło się od obchodów, które miały miejsce w 
poprzednich latach. 

Tym razem konkurencją dla dorocznych uroczystości upamiętniających 
organizowanych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, będących 
kulminacją wszystkich lokalnych wydarzeń, było Światowe Forum Holokaustu. Forum 
odbywało się już po raz piąty i nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, jednak szybko po 
ogłoszeniu listy zaproszonych oraz decyzji Władimira Putina o braku zaproszenia oficjalnych 
przedstawicieli strony polskiej do Oświęcimia stało się jasne, że wydarzenie to będzie miało 
charakter alternatywnych uroczystości. 

Brak obecności prezydenta Federacji Rosyjskiej na głównych uroczystościach w Polsce 
to nie jedyny wątek o rosyjskim pierwiastku, ponieważ rola, jaką odegrało to państwo w 
kontekście przysłużenia się do organizacji i uświetnienia wydarzenia w Jerozolimie stanowiło 
temat obserwacji światowych mediów. 

V Światowe Forum Holokaustu miało miejsce 23-24 stycznia 2020 roku w stolicy 
Izraela i zostało zorganizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu oraz Instytut 
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Całość wydarzenia odbyła się 
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pod patronatem izraelskiego prezydenta Reuwena Riwlina.402 W tym miejscu należy 
przypomnieć, że założycielem wspomnianej fundacji oraz szefem Europejskiego Kongresu 
Żydowskiego jest Wiaczesław Mosze Kantor – rosyjski oligarcha rosyjskiego pochodzenia, 
którego zarówno polskie jak i izraelskie media określają jako „człowiek Putina”403 – stąd 
pojawiły się szerokie spekulacje i oceny, że izraelskie uroczystości upamiętniające wyzwolenie 
obozu koncentracyjnego Auschwitz zostały de facto zorganizowane przez Kreml. 

Sam Kantor na stronie internetowej Fundacji Światowego Forum Holokaustu jest 
określany jako „wybitna osoba publiczna, naukowiec i międzynarodowy filantrop, a na świecie 
znany jest ze swojej walki z antysemityzmem, neonazizmem, rasizmem, nietolerancją, będąc 
przy tym zaangażowanym w edukację, a także pamięć o Holokauście”.404 Jego rosyjski 
rodowód i powiązania z prezydentem Federacji Rosyjskiej w tle organizacji obchodów 
komentatorzy upatrują jako przyczynę braku zarezerwowania miejsca w programie na 
wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – co było bezpośrednim 
powodem jego absencji na tym wydarzeniu.405 

 

4.3.1 Historyczny kontekst wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau przez Sowietów 
 
27 stycznia 1945 roku miało miejsce wyzwolenie niemieckiego nazistowskiego obozu 

koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Obozowe bramy zostały otwarte przez 
żołnierzy Armii Czerwonej około godz. 15:00. 

Jednak, by uchwycić pełny kontekst historyczny wyzwolenia, należy wskazać 4 
kluczowe etapy, które miały miejsce przed uwolnieniem pozostałych w obozie więźniów, a 
mianowicie: ewakuacja obozu, likwidacja, zacieranie śladów przez Niemców oraz finalnie 
samo wyzwolenie ok. 7 tys. osób, które znajdowały się w obozie macierzystym Auschwitz I, a 
także obozach Auschwitz II-Birkenau i Monowitz. 

Za datę początkującą likwidację obozu KL Auschwitz uznaje się sierpień 1944 roku, a 
końcowa sięga połowy stycznia 1945 roku, kiedy czerwonoarmiści byli już nieopodal 
Oświęcimia. Rozwiązywanie obozu rozpoczęto od ewakuacji przebywających w nim ok. 65 
tys. więźniarek oraz więźniów, wśród których znajdowali się oprócz Żydów także Polacy, 

                                                
402 "Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism" The Fifth World Holocaust Forum Makes History at 
Yad Vashem, https://www.yadvashem.org/events/24-january-2020.html, dostęp: 11.04.2021 r. 
403 M. Madejski, Kim jest Wiaczesław Mosze Kantor? "Człowiek Putina", próbował wielokrotnie robić interesy 
w Polsce, https://www.money.pl/gospodarka/kim-jest-wiaczeslaw-mosze-kantor-czlowiek-putina-probowal-
wielokrotnie-robic-interesy-w-polsce-6465796132181633a.html, dostęp: 11.04.2021 r. 
404 Founder Dr. Moshe Kantor, https://worldholocaustforum.org/founder/, dostęp: 11.04.2021 r. 
405 Prezydent: Moja nieobecność w Jerozolimie to protest przeciwko niesprawiedliwości historycznej, 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,221,prezydent-moja-nieobecnosc-
w-jerozolimie-to-protest-przeciwko-niesprawiedliwosci-historycznej.html, dostęp: 11.04.2021 r. 
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Rosjanie i Czesi, których zatrudniono w III Rzeszy w zakładach przemysłowych. Likwidacji 
towarzyszyło również niszczenie wszelkich kartotek, więziennych rejestrów, palono imienne 
wykazy Żydów, którzy zginęli w komorach gazowych. Wywożono również w pośpiechu 
mienie obozowe w postaci materiałów budowlanych oraz rzeczy pozyskanych z grabieży ofiar 
niemieckiej zagłady. Ostatnia większa ewakuacja więźniów miała miejsce w dniach 17-21 
stycznia 1945 roku, kiedy za bramy KL Auschwitz i jego podobozów wyprowadzono około 56 
tys. osób, które w pieszych kolumnach zostały poprowadzone na zachód, przez Górny i Dolny 
Śląsk.406 

Nieodłącznym elementem likwidacji obozu było również w końcowej fazie zacieranie 
śladów zbrodni – 20 stycznia 1945 roku podłożono ładunki wybuchowe pod krematoria II i III, 
zaś 6 dni później wysadzono w powietrze funkcjonujące do ostatniej chwili krematorium V. 
Zrównania z ziemią doczekał się również kompleks baraków magazynowych nazywany 
Kanadą II, gdzie przetrzymywano mienie zagrabione osobom przybyłym z transportów. W tym 
czasie w obozie pozostało ok. 9 tys. więźniów, którzy ze względu na chorobę i całkowite 
wyczerpanie organizmu nie nadawali się do ewakuacji pieszej, która najczęściej sięgała kilkaset 
kilometrów. Fakt, iż wyzwolenia doczekało wspomniane 7 tys. więźniów dokonał się tylko 
dzięki zbiegowi okoliczności, iż po wyjściu ostatniej kolumny ewakuacyjnej żołnierze SS nie 
zdążyli ich wymordować przed wejściem Armii Czerwonej.407 

Historyk Tadeusz Panecki zajmujący się m.in. historią wojskowości na łamach 
„Wszystko Co Najważniejsze” stawia tezę, że Oświęcim jako kompleks miejski, jak również 
znajdujący się na jego terenie obóz, zostały wyzwolone przez Sowietów „niejako po drodze”. 
Wejście Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku historyk nazywa „walcem sowieckiej 
ofensywy” i zastanawia się w swoim tekście nad tym, jaką wiedzę miał Józef Stalin na temat 
niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz. Przywołuje on niejasność i brak 
potwierdzenia na podstawie dokumentacji analizowanej przez badaczy oraz brak 
jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy przywódca ZSRR miał świadomość, jaki charakter ma 
obóz – zaznaczając przy tym, iż Kreml dysponował wówczas w Europie rozległą siecią 
agentów, a przy tym w Auschwitz-Birkenau mordowani byli także obywatele Związku 
Radzieckiego.408 

Jak podkreśla sam autor, dziwić może fakt braku reakcji państw, które wiedziały o tym, 
co dzieje się na południu Polski, jednak nie reagowały, zaś Stalin zarówno z poinformowanym 
Rooseveltem, jak również Churchillem, miał stały listowny kontakt, jak również łączyły ich 

                                                
406 Wyzwolenie KL Auschwitz, http://www.auschwitz.org/wyzwolenie-kl-auschwitz/, dostęp: 14.04.2021 r. 
407 Tamże. 
408 T. Panecki, Kulisy wyzwolenia KL Auschwitz, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-tadeusz-panecki-
kulisy-wyzwolenia-kl-auschwitz/, dostęp: 14.04.2021 r. 
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osobiste spotkania. Zatem, na tej podstawie można stwierdzić, że o ile Stany Zjednoczone jak 
i Wielka Brytania miały siłę sprawczą pod względem zbombardowania krematoriów poprzez 
naloty wojskowe, czego nie zrobiły, tak Związek Radziecki miał szansę wyzwolić obóz 
koncentracyjny i zagłady już od lata 1944 roku, czyli od momentu, kiedy obszar Oświęcimia 
znalazł się oficjalnie w zasięgu lądowych operacji Armii Czerwonej. Poza tym, przesłanką 
świadczącą o tym, że wyzwolenie KL Auschwitz nie znajdowało się na liście priorytetów 
wyznaczonych w rozkazach sowieckich dowódców, była historia marszałka Iwana Koniewa, 
dowódcy 1. Frontu Ukraińskiego, który w swoim dzienniku zapisał, iż pierwsze informacje, 
czym był obóz dotarły do niego dopiero po jego zdobyciu, zaś w innych zapiskach 
wspomnieniowych w ogóle nie odnotował faktu wyzwolenia obozu. Stąd, historyk stawia 
konkluzję, że niemiecka fabryka śmierci w Oświęcimiu została zajęta niejako po drodze, 
przypadkiem w trakcie trwającej ofensywy na zachód.409 

Taki kontekst historyczny pokazuje, że nieodzowną rolę w wyzwoleniu obozu odegrał 
ZSRR i to żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy miejsca zagłady, a następnie 
zaopiekowali się pozostającymi tam więźniami będącymi na skraju wycieńczenia. Jednak 
nasuwa się pytanie, na ile Rosjanie świadomie śpieszyli z pomocą, a na ile ich czyn był dziełem 
przypadku.410 

 

4.3.2 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Do Rzeczy” 
 

Analiza tekstów zaprezentowanych na łamach serwisu informacyjnego „Do Rzeczy” 
wykazała, że Federacja Rosyjska na czele z prezydentem Władimirem Putinem przedstawiana 
jest tam w sposób pejoratywny, z dającym się odczuć kierującym nią celem wyeliminowania 
strony polskiej z obchodów w Jerozolimie. Do realizacji tego celu przyczynił się mocny 

                                                
409 Tamże. 
410 Podczas gdy Niemcy najechały na ZSRR w 1941 roku Stalin wykorzystał patriotyczne i religijne uczucia 
odradzające się w społeczeństwie radzieckim. Wyrazem tego było m.in. pojednanie się państwa z Cerkwią – 
wszystko po to, aby odbudować wizerunek państwa wobec zachodnich sojuszników, którzy dostarczali sprzęt 
wojskowy potrzebny w odparciu ataku III Rzeszy. Gestem, który miał stworzyć pozory rezygnacji Stalina z 
międzynarodowych celów komunistycznych było rozwiązanie Kominternu w 1943 roku. Jednak w miarę 
wyzwalania kolejnych terenów okupowanych przez hitlerowców powróciło prześladowanie całych narodów, 
których oskarżano o kolaborację z Niemcami. Rozpoczęły się na szeroką skalę wywózki do gułagów, a 
przywódca ZSRR powrócił do starych metod sprawowania władzy. Faktem, który należy odnotować jest to, że 
od 1948 roku Stalin rozpoczął walkę z tzw. „kosmopolityzmem”, który przyjął formę zamaskowanego 
agresywnego antysemityzmu. Doszło do ostrych prześladowań Żydów, którzy brali czynny udział w życiu 
politycznym i tuż po powstaniu państwa Izrael władze Związku Radzieckiego zaczęły podejrzewać naród 
żydowski o zbytnie sympatie z tym krajem. Doszło wówczas do wielu aresztowań oraz pozbawienia życia 
żydowskich przedstawicieli partyjnych oraz pracowników naukowych tworząc czystki – także wśród działaczy 
w państwach satelickich ZSRR. Tak postawione fakty historyczne w zderzeniu z uroczystościami w Jerozolimie 
oraz zażyłymi relacjami na linii Moskwa-Jerozolima mogą wzbudzać pewien dysonans. Szczególnie jeśli chodzi 
o brak reakcji władz Izraela na przemilczenie faktów historycznych, które są niewygodne dla współczesnej 
Rosji. Por. K. Ignatowicz, Dziedzictwo historyczne jako wyznacznik postrzegania współczesnej Rosji, [w:] S. 
Bieleń (red.), Wizerunki międzynarodowe Rosji, Warszawa 2011, s. 60-61.  
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argument w postaci całkowitego sfinansowania wspomnianej uroczystości przez Rosjanina 
Wiaczesława Mosze Kantora. Taki wydźwięk ukazuje m.in. tekst pt. „Jonny Daniels: Obchody 
75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz w Izraelu finansują Rosjanie”411, w którym przywołana 
jest wypowiedź tytułowego prezesa fundacji „From the Depths”, gdzie wskazuje on, że 
uroczystości w Izraelu mają charakter „wielkiej gry Władimira Putina i rosyjskich oligarchów”, 
co oznacza, że ma przynieść konkretną korzyść narodowi rosyjskiemu w kontekście 
historycznym. Ową korzyścią ma być pokazanie jej na nowo, przedstawienie swojej 
rewizjonistycznej wersji bez możliwości odniesienia się do niej przedstawiciela Polski w osobie 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Daniels podkreśla także w wypowiedzi przywołanej w tekście, 
że prawo głosu podczas V Światowego Forum Holokaustu będzie miał prezydent Putin, „który 
kłamał na temat udziału Polski w II wojnie światowej”. 

Mocnych słów wobec rosyjskiego oligarchy, przywołanych w innym tekście na łamach 
„Do Rzeczy”, użył Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce.412 Zwrócił on uwagę na 
grę korespondujących, w jego ocenie, ze sobą słów zestawiając nazwisko Mosze Kantora z 
kantorem, będącym miejscem wymiany waluty. W ten sposób podkreślił, że Kantor 
zorganizował uroczystości w taki sposób, by przeprowadzić „handel z historią” i sprzedać 
rosyjską wersję wydarzeń podczas II wojny światowej. 

Wizerunek Federacji Rosyjskiej w roli „handlarza historią” czytelnik może dostrzec 
wyraźniej także w tekście pt. „Premier Izraela poprze narrację Putina ws. II wojny światowej? 
Da mu coś, co dla Rosji jest bardzo ważne”413. Już w samym tytule sygnalizowana jest pewna 
wymiana korzyści między prezydentem Władimirem Putinem a premierem Izraela 
Benjaminem Netanjahu. Autor tekstu prognozując tematykę przemówienia Putina w 
Jerozolimie zakłada, że będzie on mówił o władzach II Rzeczypospolitej, która miała 
antysemickie naleciałości, a ten punkt wspólny doprowadził ją do sojuszu z III Rzeszą, zaś w 
konsekwencji do wybuchu II wojny światowej. Przekazanie tej narracji miałoby się odbyć przy 
całkowitym pominięciu podpisania paktu Hitler-Stalin z sierpnia 1939 roku oraz wejścia Armii 
Czerwonej na teren Polski 17 września 1939 roku. „Do Rzeczy” powołując się na doniesienia 
jednego z izraelskich kanałów telewizyjnych wskazuje, że Putin miał zażądać od Netanjahu, by 
ten go poparł w narracji historycznej dotyczącej II wojny światowej. 

                                                
411 Jonny Daniels: Obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz w Izraelu finansują Rosjanie, 
https://dorzeczy.pl/kraj/125603/jonny-daniels-obchody-75-rocznicy-wyzwolenia-auschwitz-w-izraelu-finansuja-
rosjanie.html, dostęp: 15.04.2021 r. 
412 Mocne słowa Szewacha Weissa ws. uroczystości w Izraelu, https://dorzeczy.pl/obserwator-
mediow/125718/mocne-slowa-szewacha-weissa-ws-uroczystosci-w-izraelu.html, dostęp: 15.04.2021 r. 
413 Premier Izraela poprze narrację Putina ws. II wojny światowej? „Da mu coś, co dla Rosji jest bardzo 
ważne”, https://dorzeczy.pl/kraj/126915/premier-izraela-poprze-narracje-putina-ws-ii-wojny-swiatowej-da-mu-
cos-co-dla-rosji-jest-bardzo-wazne.html, dostęp: 15.04.2021 r. 
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Rewanżem za realizację rosyjskiego planu miałoby być uwolnienie 26-letniej 
obywatelki Izraela, która niedługo przed obchodami miała zostać skazana w Rosji za próbę 
przemytu narkotyków. Aresztowana w Moskwie przez rosyjską policję miała mieć przy sobie 
10 gram marihuany podczas wakacyjnego powrotu z Azji. Kara, jaką wymierzył jej sąd, to 7,5 
roku więzienia w obozie pracy. Benjamin Netanjahu zaangażowany w uwolnienie dziewczyny 
zyskałby wiele w oczach społeczności swojego kraju, jak również przychylność izraelskich 
mediów, ponieważ sprawa miała duży medialny rozgłos. 

Mimo, że to tylko spekulacje podejmowane na łamach „Do Rzeczy”, Rosja jest tam 
ukazana jako państwo potrafiące dobijać targu, proponujące partnerowi atrakcyjną wymianę, 
by konsekwentnie realizować swój cel, jakim w tym przypadku jest uderzanie w Rzeczpospolitą 
Polską i jej władze podczas medialnych międzynarodowych wydarzeń. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polski serwis w tekście pt. „Izraelscy komentatorzy o kontrowersjach wokół 

przemówienia Dudy. Mosze Kantor pod ostrzałem”414 podjął również temat komentarzy 

                                                
414 Izraelscy komentatorzy o kontrowersjach wokół przemówienia Dudy. Mosze Kantor pod ostrzałem, 
https://wiadomosci.wp.pl/izraelscy-komentatorzy-o-kontrowersjach-wokol-przemowienia-dudy-mosze-kantor-
pod-ostrzalem-6465873085216897a, dostęp: 15.04.2021 r. 

Rysunek 22 Nagłówek artykułu pt. „Premier Izraela poprze narrację Putina ws. II wojny światowej? „Da mu coś, 
co dla Rosji jest bardzo ważne”, serwis dorzeczy.pl, 20 stycznia 2020 r. 
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izraelskich dziennikarzy, którzy wypowiadali się na temat odmówienia przyjazdu do 
Jerozolimy przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W tym wątku znalazł się także aspekt 
wizerunkowy Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem przywołanych słów Lahav Harkov 
dziennikarki „Jerusalem Post”, znanej z krytyki polskiego rządu za ustawę o IPN, która napisała 
na swoim twitterowym profilu, że „Putin też nie jest święty”, a Polska w tym sporze o głos na 
uroczystościach ma rację. Ten głos wywodzący się z Izraela pokazał Moskwę nie tylko w roli 
wybawiciela więźniów Auschwitz, ale zwrócił również symboliczną uwagę na szerszy kontekst 
działalności Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej. Inni izraelscy przedstawiciele 
mediów zwracają uwagę, że kluczem do zrozumienia problemu i zaistniałej sytuacji 
wydarzenia w Yad Vashem jest bliska relacja Wiaczesława Kantora, czyli inicjatora i fundatora 
Forum, z Władimirem Putinem. W tym kontekście oceniają oni, że wszystko, z czym związany 
jest rosyjski oligarcha jest podejrzane, wątpiąc tym samym w jego bezinteresowność. 

Autor tekstu „Do Rzeczy” przywołuje wypowiedź innego żydowskiego dziennikarza 
Anshela Pfeffera, który wspomniał o kontrowersyjnej roli Kantora, jaką odgrywa od lat 
przynosząc korzyści Rosji. Przykładem są już raz stworzone kontrowersyjne alternatywne 
uroczystości zorganizowane w czeskim Terezinie, będące konkurencją dla tych z Oświęcimia. 
Powodem była wypowiedź ówczesnego polskiego prezydenta Bronisława Komorowskiego, 
który stwierdził, że obóz Auschwitz wyzwolili Ukraińcy, a nie Rosjanie. Organizacja V 
Światowego Forum Holokaustu we współpracy z Yad Vashem pokazała, że Kantor zyskał 
poważniejszego partnera do organizacji alternatywnych uroczystości, podczas których będzie 
wygłaszana narracja historyczna Rosji. 

Analiza wizerunku Rosji w kontekście uroczystości w Jerozolimie narzuca w pewien 
sposób patrzenie na nią przez pryzmat oligarchy Wiaczesława Kantora, ponieważ stał się on 
obiektem zainteresowania zarówno mediów tradycyjnych jak również tych internetowych, 
gdzie ukazywano go w charakterze „prawej ręki” Władimira Putina. Kontekst bardziej 
szczegółowego przyjrzenia się osobie Kantora stanowi tekst „Mosze Kantor. Kim jest 
organizator Światowego Forum Holokaustu?”415, w którym pojawił się polski wątek związany 
z rosyjskim miliarderem. Czytelnik dowiaduje się z niego, o napiętych relacjach biznesowych 
z Polską, gdy chciał on przejąć Zakłady Azotowe Tarnów (ZAT), które następnie połączyły się 
z Zakładami Azotowymi w Puławach tworząc znaną dziś Grupę Azoty, będącą największą 
spółką chemiczną w Polsce i trzecią co do wielkości na kontynencie europejskim. I choć nie 
udało mu się przejąć całej spółki, „Do Rzeczy” informuje, powołując się w swoim przekazie 

                                                
415 Mosze Kantor. Kim jest organizator Światowego Forum Holokaustu?, 
https://dorzeczy.pl/swiat/126122/mosze-kantor-kim-jest-organizator-swiatowego-forum-holokaustu.html, 
dostęp: 15.04.2021 r. 
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na „Dziennik Gazetę Prawną”, że Rosjanin kontroluje 20% akcji Grupy Azoty. Takie 
przedstawianie Mosze Kantora nasuwa pewne dążenie do personifikacji jego osoby z Rosją, 
która zarówno na płaszczyźnie historycznej, jak również biznesowej, nie ma dobrych relacji. 

Już niejednokrotnie Władimir Putin był oskarżany o fałszowanie historii, szczególnie 
tej z okresu II wojny światowej. Jednak rzadziej można spotkać się z udowadnianiem tego, 
konfrontując jego słowa z wypowiedziami Józefa Stalina, dającymi podstawę do stwierdzenia 
fałszu w wypowiedzi prezydenta Federacji Rosyjskiej. Przykładem takiego zestawienia jest 
tekst pt. „Putin fałszuje historię. Przypominamy przemówienie Stalina”416, w którym autor 
przywołuje sytuację, w której prezydent Rosji z końcem grudnia 2019 roku skrytykował 
wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą II wojny światowej. W ocenie 
Putina bezpośrednią przyczyną konfliktu zbrojnego był tzw. pakt monachijski, a nie pakt 
Ribbentrop-Mołotow. Prezydent Rosji wskazał podczas swojego wystąpienia, że 
odpowiedzialność za wybuch wojny ponosi przede wszystkim II Rzeczpospolita, która przez 
pryzmat swojej chciwości chciała uczestniczyć w rozbiorze Czechosłowacji. 

Jednak w leadzie analizowanego tekstu autor przywołuje kluczową konkluzję Józefa 
Stalina, który w przemówieniu z drugiej połowy sierpnia 1939 roku wskazał, że kolejna 
długoletnia wojna światowa leży w interesie ZSRR. Stało się to podstawą do wysnucia 
wniosku, że Związek Radziecki dążył do rozniecenia niepokoju, a w konsekwencji wybuchu 
wojny. Autor daje również czytelnikowi szansę zapoznania się z pełnym tekstem 
przemówienia, które jeszcze bardziej utwierdza go w przekonaniu o rozbieżności interpretacji 
stalinowskiej współczesności i putinowskiej diagnozy historycznej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
416 Putin fałszuje historię. Przypominamy przemówienie Stalina, https://dorzeczy.pl/kraj/127052/putin-falszuje-
historie-przypominamy-przemowienie-stalina.html, dostęp: 15.04.2021 r. 
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Ta ocena autora dotycząca rewizjonistycznych skłonności Putina na korzyść Rosji ma 

charakter podprowadzenia do końcowej konkluzji, w której stawia on tezę, że znając styl 
prowadzenia polityki historycznej Władimira Władimirowicza, można spodziewać się po nim 
kolejnego ataku na Rzeczpospolitą oraz próby publicznego fałszowania historii podczas 
zbliżającego się Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. 

Na łamach „Do Rzeczy” przywołana została również ocena działań i wpływów 
rosyjskich ukazana z polskiego punktu widzenia w postaci komentarza Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Serwis internetowy w tekście pt. „Kolejna żenująca wpadka w Yad Vashem. Chodzi o 
mapę Polski”417 podjął temat wyświetlonego podczas Forum filmu, który nawiązywał do II 
wojny światowej. Okazało się jednak, że wspomniana projekcja zawierała poważne błędy – 
przede wszystkim na gruncie geograficznym, ponieważ m.in. z mapy wynikało, że w granicach 
II RP nigdy nie znajdowało się Wilno czy Lwów, a ziemie te nazwano Białorusią. Do błędu 
doszło także podczas pojawienia się jednego z podpisów, z którego wynikało, że II wojna 
światowa rozpoczęła się w 1942 roku podczas najazdu Hitlera na ZSRR, a nie w 1939 roku 
wraz z napaścią III Rzeszy na Polskę. 

Do tego, co zostało wyświetlone w Jerozolimie odniósł się sam Andrzej Duda, który 
wskazał przede wszystkim, że za takim przekazem historycznym pełnym fałszu, stoją 

                                                
417 Kolejna żenująca wpadka w Yad Vashem. Chodzi o mapę Polski, https://dorzeczy.pl/swiat/127350/kolejna-
zenujaca-wpadka-w-yad-vashem-chodzi-o-mape-polski.html, dostęp: 15.04.2021 r. 

Rysunek 23 Nagłówek artykułu pt. „Putin fałszuje historię. Przypominamy przemówienie Stalina”, 
serwis dorzeczy.pl, 21 stycznia 2020 r. 
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organizatorzy wydarzenia. Prezydent RP w bezpośredni sposób nawiązał do tego, iż to fundacja 
Wiaczesława Mosze Kantora posuwa się do zniekształcania historii, a rolę Polski w walce z 
Niemcami podczas II wojny światowej permanentnie pomija. 

Znając pochodzenie i narodowość Kantora oraz jego relacje z władzami Rosji trudno 
bezpośrednio nie łączyć kwestii celowego zniekształcania historii najnowszej z polityką 
Kremla, który od początku lat 90. XX wieku stara się powrócić do swojej państwowej potęgi 
sprzed lat. Pokazuje to Federację Rosyjską przez pryzmat Kantora jako państwo nieuczciwe, 
chwytające się każdej możliwej sposobności, by publicznie przekazać swoją wersję wydarzeń, 
nie zważając również na to, że tego typu podstawowe fakty można szybko zweryfikować i 
podważyć. Celem takich działań jest wypuszczenie nieprawdziwej informacji, która dotrze do 
wielu osób, mając przeświadczenie, że odbiorcami sprostowania nie będzie już tak liczna grupa 
osób. 

Wizerunek Federacji Rosyjskiej przez pryzmat rosyjskiego oligarchy pokazuje również 
tekst pt. „Mosze Kantor: Nieobecność Dudy to dla nas statystyka”418, gdzie Rosjanin pytany o 
komentarz w sprawie decyzji polskiego prezydenta o niebraniu udziału w Światowym Forum 
Holokaustu w Jerozolimie odpowiedział, że „to nie jest skandal, to statystyka”. W ten sposób 
podkreślił małą rolę Andrzeja Dudy w uroczystościach, a także zmarginalizował niniejszy fakt 
zaznaczając, iż to normalne, że tam, gdzie umawia się wielu ludzi na wydarzenie, zdarzy się, 
że kogoś z nich nie będzie i do takiego faktu doszło tym razem. 

To pokazuje Rosję jako państwo bagatelizujące rolę polskiej delegacji w omawianym 
wydarzeniu upamiętniającym ofiary niemieckiej machiny śmierci. Można zaryzykować tezę, 
że zostało to zorganizowane w ten sposób celowo, marginalizujące rolę Rzeczypospolitej na 
Forum, by dopuścić do samodzielnej rezygnacji Polski z udziału. Świadczyć może o tym fakt, 
który przytoczył sam Kantor w wywiadzie dla RMF FM informując, że polskiemu 
prezydentowi zaproponowano otwarcie Forum oraz wygłoszenie pierwszego wystąpienia, z 
tym, że owe wystąpienie – jak zaznacza serwis powołując się na źródło radiowe – miało mieć 
miejsce podczas uroczystej kolacji, a nie podczas oficjalnych wystąpień rejestrowanych przez 
media z całego świata. 

Analizując wizerunek Federacji Rosyjskiej w „Do Rzeczy” przez pryzmat fundatora i 
głównego organizatora uroczystości w Jerozolimie można stwierdzić, że dąży ona do 
ośmieszenie Polski na arenie międzynarodowej, prowokując polskie władze do zaplanowanych 
przez siebie ruchów. Przyświeca temu cel narzucenia własnej wersji historii uwiarygadniając 
się przy tym poparciem Izraela. 

                                                
418 Mosze Kantor: Nieobecność Dudy to dla nas statystyka, https://dorzeczy.pl/obserwator-
mediow/127235/mosze-kantor-nieobecnosc-dudy-to-dla-nas-statystyka.html, dostęp: 15.04.2021 r. 



 210 

Tekstem, który stara się zdemaskować rolę Rosji na jerozolimskim forum jest 
„Wszystko po hebrajsku i rosyjsku, izraelskie i rosyjskie flagi. To jest forum Netanjahu-
Putin”419, gdzie punktem odniesienia w nim jest powołanie się na tweet jednego z ówczesnych 
dziennikarzy „Do Rzeczy” – Marcina Makowskiego. Zwraca on uwagę, że cała oprawa 
Światowego Forum Holokaustu stanowi barwy Izraela i Rosji, a także język, w jakim odbywa 
się uroczystość to hebrajski i rosyjski. Dziennikarz kwituje, że w rzeczywistości jest to Forum 
Putina i Netanjahu, a pamięć historyczna o ofiarach zagłady przybrała tutaj postać waluty 
geopolitycznej. 

W ten sposób Rosja ukazana jest w charakterze biznesowego partnera Izraela, którego 
przedmiotem wspólnych interesów stała się 75. rocznica wyzwolenia obozu KL Auschwitz, a 
Putin nazwany jest nawet przez autora tekstu „gwiazdą”, gdzie cudzysłów jest naturalnym 
elementem przywołanego określnika sugerującym, że było to wydarzenie zorganizowane 
przede wszystkim na cele realizacji polityki historycznej w wykonaniu Rosji. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
419 "Wszystko po hebrajsku i rosyjsku, izraelskie i rosyjskie flagi. To jest forum Netanjahu-Putin", 
https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/127227/wszystko-po-hebrajsku-i-rosyjsku-izraelskie-i-rosyjskie-flagi-to-
jest-forum-netanjahu-putin.html, dostęp 15.04.2021 r. 

Rysunek 24 Nagłówek artykułu pt. „Wszystko po hebrajsku i rosyjsku, izraelskie i rosyjskie flagi. To jest forum 
Netanjahu-Putin”, serwis dorzeczy.pl, 23 stycznia 2020 r. 



 211 

4.3.3 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Sputnik Polska” 
 

Wizerunek Federacji Rosyjskiej w internetowym serwisie informacyjnym „Sputnik 
Polska” w kontekście uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz jest zupełnie 
inny, niż w „Do Rzeczy”. Już tekst pt. „Jak Rosja i Izrael obraziły Polskę”420 pokazuje ten kraj 
jako stronę, która znalazła sprzymierzeńca w państwie izraelskim w „dwóch sukcesach” 
przywoływanych z izraelskiego dziennika „Haaretz” – nie bez powodu pisanych w 
cudzysłowie, jako jedynie teza samego autora dziennika. Pierwszym z nich jest promowanie 
antypolskiej wersji historii, zaś drugim jest angażowanie się Izraela w wybielanie ideologii 
komunistycznej. Rolą Jerozolimy, według cytowanej najstarszej gazety codziennej w Izraelu, 
ma być pomoc Moskwie w realizowaniu tych dwóch ważnych dla Putina tematów. 

Sposób przywołania treści z innego medium przez autora tekstu ze „Sputnika” ma 
wywołać w czytelniku poczucie absurdu, by wprowadzić kolejny element, czyli wyjaśnienie 
takiego, a nie innego powodu oczerniania Federacji Rosyjskiej. Dlatego autor prezentując 
przyczynę wskazuje, że państwo rosyjskie mierzy się z atakami i oskarżeniami o nieetyczne 
zachowania tylko dlatego, że poczyniło konkretne i konsekwentne kroki mające na celu 
przeciwstawienie się wszelkim próbom przepisywania historii przez inne kraje (przede 
wszystkim Polskę) oraz postawiła opór ciągłemu obwinianiu Związku Radzieckiego za wybuch 
II wojny światowej, a także zrównywanie z nazistowską III Rzeszą. W ten sposób autor 
sugeruje, że wszelkie niesprawiedliwe zarzuty wobec Rosji i ataki na Władimira Putina są 
spowodowane walką z fake newsami przez Moskwę, co uważa się za cel sam w sobie dobry i 
szlachetny. 

                                                
420 Jak Rosja i Izrael obraziły Polskę, https://pl.sputniknews.com/pisza-dla-nas/2020012011688680-jak-rosja-i-
izrael-obrazily-polske-sputnik/, dostęp: 15.04.2021 r. 
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Irina Ałksnis, autorka tekstu w „Sputniku”, dla uwiarygodnienia swojej tezy 

wskazuje, że „Izrael pamięta jak było naprawdę” i jeśli staje po stronie Rosji oraz promuje jej 
narrację, oznacza to, że jest to wersja prawdziwa. Dodatkowo podkreśla ona, że Jerozolima i 
Moskwa potrafią się zjednoczyć w obronie prawdy mimo istniejących między oboma 
państwami sporów w innych kwestiach. 
 Podobne przymierze między krajami prezentuje tekst pt. „W kwestii 75. rocznicy 
zwycięstwa Rosja i Izrael są solidarne”421, w którym autor przywołuje wypowiedź Władimira 
Dżabarowa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych Rady 
Federacji. Powołuje się on na izraelskich partnerów, którzy podkreślają, że dopóki istnieje 
naród żydowski, zawsze Izrael będzie stał po stronie Rosji, by nie dopuścić do rewizji finału II 
wojny światowej, obarczając tym samym Związek Radziecki za jej wybuch. 
 Pokazuje to Rosję w charakterze państwa odpowiedzialnego, kierującego się dobrem 
wyższym, a nie doraźnymi konfliktami miedzy państwami, stającego na straży obrony prawdy 
i szukającego sprzymierzeńców w tym szlachetnym przedsięwzięciu. 

                                                
421 W kwestii 75. rocznicy zwycięstwa Rosja i Izrael są solidarne, 
https://pl.sputniknews.com/polityka/2020012111694052-rada-federacji-w-kwestii-75-rocznicy-zwyciestwa-
rosja-i-izrael-sa-solidarne-sputnik/, dostęp: 15.04.2021 r. 

Rysunek 25 Nagłówek artykułu pt. „Jak Rosja i Izrael obraziły Polskę”, serwis pl.sputniknews.com, 20 stycznia 
2020 r. 
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Inny tekst pt. „Historyczne fakty nabierają szczególnej wagi, kiedy mówi o nich 
właśnie Putin”422 w jednym ze swoich fragmentów traktuje o Rosji i obecności Putina na 
obchodach w Jerozolimie, ale z racji tego, że został napisany przed Światowym Forum 
Holokaustu, ma charakter wizjonerski, a sam autor przewiduje w nim m.in. jak zachowa się 
rosyjski prezydent i co powie podczas swojego wystąpienia. Można w nim wyróżnić przede 
wszystkim 3 tematy wizji. 

Pierwsza to ta, że Rosja przez pryzmat osobowy Putina pokazana jest przez autora 
jako wizjoner, który posiada umiejętności wyciągania wniosków z historii i przestrzega inne 
Państwa przed niebezpiecznymi konsekwencjami na przyszłość. Jako przykład podaje 
niebezpieczeństwo rozmywania odpowiedzialności faszystów za tragiczne skutki wojny, co 
może doprowadzić do prób rehabilitacji tej ideologii we współczesnych czasach, a to już prosta 
droga do powtórki z historii. 

Drugą wizją autora tekstu, który domyśla się, co Władimir Putin może powiedzieć w 
swoim przemówieniu, jest postawienie na pamięć walecznych i bohaterskich o żołnierzach 
Armii Czerwonej, obietnicy pamięci o krwi, która została przez nich przelana, a przede 
wszystkim stawaniu w niezłomnej obronie ich dobrego imienia, które według niego w 
obecnych czasach jest szargane przez pomówienia. Putin podkreślił rolę żołnierzy ZSRR w 
pokonanie nazistowskiej III Rzeszy. 

Ostatnia wizja polega na uwydatnieniu szlachetnej mentalności Rosjan, która 
przejawia się w braku tendencji do „tańczenia na grobach”. Autor tekstu popiera tę tezę tym, 
że Rosja ma wiele powodów do reakcji ostrych i jednoznacznych, ale ma również wyczucie 
miejsca i czasu kierując się zasadą, że nie wszystko wszędzie wypada i jest w tym 
konsekwentna. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na czele Federacji Rosyjskiej stoi 
prezydent Putin, który posiada przymioty męża stanu, a nie polityka kadencyjnego, po którym 
słuch prędzej, czy później zaginie, gdy skończy się czas urzędowania. To przywódca, który 
godnie reprezentuje swój kraj na arenie międzynarodowej. 

Inne oblicze prezydenta Federacji Rosyjskiej prezentuje tekst pt. „Konrad Rękas: 
Putin twarzą polskiej polityki historycznej – takiej, jaką być powinna”423, mający charakter 
krótkiego wywiadu autora Leonida Swiridowa z politologiem i publicystą Konradem Rękasem. 
Stawiane pytania mają miejsce post factum Światowego Forum Holokaustu, które odbyło się 
w Jerozolimie. 

                                                
422 Historyczne fakty nabierają szczególnej wagi, kiedy mówi o nich właśnie Putin, 
https://pl.sputniknews.com/pisza-dla-nas/2020012111687813-historyczne-fakty-nabieraja-szczegolnej-wagi-
kiedy-mowi-o-nich-wlasnie-putin-sputnik/, dostęp: 15.04.2021 r. 
423 Konrad Rękas: „Putin twarzą polskiej polityki historycznej - takiej, jaką być powinna”, 
https://pl.sputniknews.com/opinie/2020012311714681-konrad-rekas-putin-twarza-polskiej-polityki-historycznej-
takiej-jaka-byc-powinna-sputnik/, dostęp: 15.04.2021 r. 
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Rozmówca w wywiadzie ryzykuje stwierdzeniem, że Putin podczas swojego 
wystąpienia wymieniając Rosjan, Ukraińców, Białorusinów i Polaków jako podludzi w oczach 
nazistów przybrał postać przywódcy słowiańskiego, który wyraźnie wskazał na martyrologię 
tych narodów poddanych eksterminacji Niemców podczas II wojny światowej. Podkreśla, że 
naród polski powinien okazać wdzięczność prezydentowi Rosji za wystąpienie w Jerozolimie, 
za jego obecność tam oraz za wspomnienie o polskiej tragedii wojennej. Całość niniejszej 
wypowiedzi kwituje kontrowersyjnym stwierdzeniem, iż Władimir Putin ma charakter 
„pierwszej twarzy polskiej polityki historycznej”, którą powinien być jako przywódca 
potężnego mocarstwa rosyjskiego. 

Tego typu wypowiedzi mają na celu kształtowanie wizerunku Rosji za 
pośrednictwem Putina, jako matki narodów słowiańskich, broniącej ich dobrego imienia oraz 
chroniącej przed atakami, przy tym pielęgnującej pamięć o ofiarach tej wojny, traktując ich 
osobowo, wymieniając z narodowości, a nie statystycznie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pokazuje też Rosję jako ambasadora spraw państw słowiańskich, który walczy o ich 

interesy, będąc silnym państwem, liczącym się na arenie międzynarodowej. Ten cytat pojawia 
się również w tytule tekstu, wskazując w nim, że twarz polskiej polityki historycznej, którą 
przybrał Putin jest twarzą dobrą, korzystną dla Polski i taka ona powinna pozostać dla dobrego 
interesu państwa polskiego. 

Oprócz przyjmowania roli ambasadora Słowian, Władimir Władimirowicz podczas 
wizyty w Jerozolimie wcielił się także w strażnika przeciwstawiania się ksenofobii i 

Rysunek 26 Nagłówek artykułu pt. „Konrad Rękas: „Putin twarzą polskiej polityki historycznej – takiej, jaką być 
powinna”, serwis pl.sputniknews.com, 23 stycznia 2020 r. 
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antysemityzmu. Pokazuje to tekst „Putin: Antysemityzm kończy się w Oświęcimiu”424, w 
którym oprócz roli międzynarodowej, wykazał się patriotyzmem narodowym podkreślając 
wkład Armii Czerwonej nie tylko w wyzwolenie KL Auschwitz, ale również w walkę z 
nazistowskim totalitaryzmem. 

Swoją więź z Izraelem przypieczętował wskazaniem, że 40% zamordowanych oraz 
dręczonych przez Niemców Żydów było pochodzenia radzieckiego, dlatego Putin użył 
sformułowania, iż Holokaust był „wspólną tragedią” obu narodów. Przy tym, docenił starania 
Izraela w utrzymaniu pamięci o Holokauście, który kultywuje. Wizerunek Rosji przyjmuje 
pokojowy charakter, państwa potrafiącego współczuć, znajdującego wspólne punkty styczne z 
innym narodem, stojącego na straży przeciwstawiana się tendencjom, które dzielą i wyrządzają 
krzywdę. 

Przemówienie Władimira Putina, nad którym szczególnie pochyla się „Sputnik 
Polska” traktowało nie tylko o nawoływaniu do historycznej pamięci, ale również było apelem 
do państw założycielskich ONZ, by wspólnie poszukiwać rozwiązań istniejących globalnych 
problemów. W tekście „Putin proponuje zwołanie szczytu państw założycieli ONZ”425 zostały 
przywołane jego słowa podczas Światowego Forum Holokaustu, w których zachęcał do 
wywalczenia i ochrony pokoju na świecie, a przykład tego mogą i powinni dawać założyciele 
ONZ, jako mocarstwa, na których spoczywa szczególna odpowiedzialność „za utrzymanie 
cywilizacji”. 

Zwrócenie uwagi „Sputnika” na te słowa kształtuje wizerunek Federacji Rosyjskiej 
jako kraju po raz kolejny stawiającego siebie w szeregu najbardziej wpływowych państw 
świata, które mają wpływ na to, czy na świecie jest pokój, czy też targają nim wojny. Putin 
wychodząc z inicjatywą zwołania szczytu stawia swój kraj również ponad inne kraje 
założycielskie ONZ, jako ten, który potrafi dostrzec globalne problemy, zna sposób jak im 
zapobiec oraz jako gospodarz tego procederu  zaprasza do tego inne państwa, które zgodzą się 
współpracować pod egidą Federacji Rosyjskiej. 

„Sputnik Polska” w tekście „Putin „rozczarował” Polskę swoim wystąpieniem w 
Izraelu?”426 sugeruje, że Prezydent RP oraz premier wraz z polską dyplomacją demonizując 
rosyjskiego prezydenta, spodziewali się ostrego przemówienia uderzającego w Polskę, w tym 
celu powołując sztab kryzysowy złożony przede wszystkim z historyków przy Prezydencie RP, 
                                                
424 Putin: Antysemityzm kończy się w Oświęcimiu, https://pl.sputniknews.com/polityka/2020012311705272-
putin-antysemityzm-konczy-sie-w-oswiecimiu-sputnik/, dostęp: 15.04.2021 r. 
425 Putin proponuje zwołanie szczytu państw założycieli ONZ, 
https://pl.sputniknews.com/polityka/2020012311711232-putin-5-mocarstw-ponosi-szczegolna-
odpowiedzialnosc-za-utrzymanie-cywilizacji-sputnik/, dostęp: 15.04.2021 r. 
426 Putin „rozczarował” Polskę swoim wystąpieniem w Izraelu?, 
https://pl.sputniknews.com/swiat/2020012311716893-putin-rozczarowal-polske-swoim-wystapieniem-w-
izraelu/, dostęp: 15.04.2021 r. 
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którego głównym zadaniem miało być odpieranie rosyjskich zarzutów. Dla uwiarygodnienia 
niniejszych niesłusznych prognoz autor przytoczył w tekście słowa dwóch polskich historyków 
– jednego z Polskiej Akademii Nauk, a drugiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwszy z nich zinterpretował przemówienie Putina jako 
„agresywną próbę zmiany historii Związku Radzieckiego” pod płaszczykiem spokojnego 
przemówienia, zaś drugi ocenił pokojowe wystąpienie jako element taktyki Putina, który 
obawiał się sprzeciwu wobec słów i mimo planów uderzenia w Polskę zrezygnował z tego w 
Jerozolimie, jednak polskie władze nie powinny tracić czujności. 

Taka kompozycja tekstu ma za zadanie skompromitowanie w oczach czytelnika 
polskich władz, które kierują się urojeniami, niesłusznymi zarzutami, pełniąc rolę agresora, 
wobec niewinnej Rosji, w tym kontekście będącej ofiarą. Przywołane wypowiedzi polskich 
historyków w takim literalnym ujęciu ma pokazać nadinterpretację słów Putina, doszukiwanie 
się w jego wypowiedzi słów, które nie padły, odkrywanie tzw. „drugiego dna”, które miałoby 
świadczyć o wrogim nastawieniu do Polski. 

O niepotrzebnych obawach Polski związanych z przemówieniem rosyjskiego 
prezydenta traktuje również tekst pt. „Maciej Grubski po Forum w Jerozolimie: Nie rozumiem, 
dlaczego tak napinaliśmy sytuację”427, będący wypowiedzią byłego polskiego senatora. Polityk 
docenia w nim zachowanie Putina określając je jako mądre i pełne głębokiego szacunku wobec 
wszystkich ofiar niemieckich nazistowskich obozów zagłady, zaznaczając przy tym, że nie 
odniósł się wobec polski w żadnym negatywnym kontekście. Były senator ocenił wystąpienie 
Putina jako spokojne i wyważone – zupełnie inne niż to, którego oczekiwały polskie władze. 

Maciej Grubski w wywiadzie dla „Sputnika” odniósł się również do kwestii 
historycznych twierdząc, iż w 1935 roku ZSRR pod wodzą Józefa Stalina obserwującego 
sytuację polityczną za swoją wschodnią granicą w postaci m.in. zajęcia przez Polskę Zaolzia, 
mógł odnieść wrażenie, że w momencie dojścia do konfliktu między nim a Hitlerem, II RP 
mogłaby stać się partnerem III Rzeszy – w ten sposób ZSRR zyskał od polskiego polityka 
usprawiedliwienie swoich kolejnych poczynań z 1939 roku – katastrofalnych dla Polski. 

Ponadto, polityk nawiązując do apelu Putina o wspólne poszukiwanie rozwiązań 
globalnych problemów zaznacza, że jest to państwo wpływowe, należące do krajów tzw. 
„piątki”, które są mocne zarówno finansowo, jak i gospodarczo, przez co są w stanie realnie 
wpływać na sytuację na świecie. Polityk przy tej okazji prowadzi ciąg logiczny, w którym 
zaznacza, że Putin z pewnością kieruje swoje zaproszenie także do innych państw, niż państwa 

                                                
427 Maciej Grubski po Forum w Jerozolimie: „Nie rozumiem, dlaczego tak napinaliśmy sytuację”, 
https://pl.sputniknews.com/opinie/2020012411718043-uzup-maciej-grubski-po-forum-w-jerozolimie-nie-
rozumiem-dlaczego-tak-napinalismy-sytuacje-Sputnik/, dostęp: 15.04.2021 r. 
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założycielskie ONZ. Adresatem jego orędzia jest także Rzeczpospolita, co może świadczyć o 
dojrzałości politycznej Putina, który dobro globalne stawia ponad swoją państwową politykę z 
innym państwem, która w przypadku Polski nie układa się najlepiej. 

Wejściem w polemikę z niemiecką stacją ARD jest tekst o prowokacyjnym tytule: 
„Niemieckie media sieją zamęt: „agresja słowna” Putina na Polskę w Jad Waszem? A wam coś 
wiadomo?”428. Dla uwiarygodnienia przekazu autorem artykułu jest Niemiec Andreas Peter, 
dziennikarz „Sputnik Deutschland”, który obala kłamstwa zaprezentowane przez niemiecką 
korespondentkę telewizji ARD. Spośród obszernego tekstu dotyczącego ogólnej tematyki sporu 
wobec II wojny światowej, jeden fragment dotyczy Światowego Forum Holokaustu w 
Jerozolimie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwagę zwraca już sam tytuł tekstu, w którym znajduje się pytanie retoryczne 

skierowane do czytelników, czy wiedzą coś na temat agresji słownej użytej przez Władimira 
Putina w Yad Vashem, o którą jest oskarżany przez niemiecką telewizję ARD. Warte 
odnotowania jest także słownictwo używane przez autora, gdzie tłumaczy, że Federacja 
Rosyjska z Izraelem wykorzystały „ponoć” imprezę w Jerozolimie do realizacji swoich 
własnych interesów, przez co szansa na zwycięstwo w walce z antysemityzmem została 

                                                
428 Niemieckie media sieją zamęt: „agresja słowna” Putina na Polskę w Jad Waszem? A wam coś wiadomo?, 
https://pl.sputniknews.com/pisza-dla-nas/2020012811837847-Sputnik-niemcy-ard-agresja-slowna-jad-waszem-
putin-polska/, dostęp: 15.04.2021 r. 

Rysunek 27 Nagłówek artykułu pt. „Niemieckie media sieją zamęt: „agresja słowna” Putina na Polskę w Jad 
Waszem? A wam coś wiadomo?”, serwis pl.sputniknews.com, 28 stycznia 2020 r. 
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niewykorzystana. Ten kolokwializm użyty już w pierwszym zdaniu artykułu odzwierciedla ton, 
w jakim jest napisana reszta tekstu, by ośmieszyć niemiecką dziennikarkę i stawiane przez nią 
zarzuty wobec Putina oraz roli władz Izraela, a także całej organizacji wydarzenia, które było 
stworzone dla dwóch głównych aktorów. 

Dzięki niniejszemu tekstowi, który pojawił się na łamach serwisu „Sputnik Polska”, 
mającego charakter wykrywania kłamstw i nieścisłości, przy argumentowaniu stanu rzeczy ze 
strony autora, widać Rosję, której obecność na uroczystościach posiada bardzo silny mandat i 
da się ją przypieczętować konkretnymi argumentami. Zbyt dużą obecność i traktowanie Rosji 
jako gościa honorowego w Jerozolimie przyjmowanego z najlepszymi honorami – a nie na 
równym poziomie z innymi zagranicznymi gośćmi – tłumaczy wspólną nierozerwalną historią, 
jak sprawa oblężenia Leningradu, a w związku z tym odsłonięcie pamiątkowego pomnika. 
Wszystko to pokazuje Federację Rosyjską jako państwo i Władimira Putina jako przywódcę, 
zmagających się z ciągłymi pomówieniami i kłamstwami ze strony zagranicznych mediów, 
jednak mimo to nie zbaczających z drogi prawości i propagowania prawdy historycznej. 
 

4.3.4 Analiza treści w internetowym serwisie informacyjnym „Wirtualna Polska”  
 

Internetowy serwis informacyjny „Wirtualna Polska” w kontekście obchodów 
upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau pokazuje różne 
wizerunki zarówno samej Federacji Rosyjskiej, jak również prezydenta Władimira Putina. W 
tekście „Władimir Putin uczci 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. W Izraelu”429 już sam tytuł 
zwraca uwagę, gdzie autor zdaje się podkreślić paradoks całej sytuacji, w której dzień pamięci 
związany z konkretnym miejscem kaźni obchodzony jest kilka tysięcy kilometrów dalej. Rodzi 
to pytania o zasadność i prawdziwą przyczynę organizacji – przez wielu określanych jako 
konkurencyjnych – obchodów w Jerozolimie. 

Temu właśnie tematowi poświęcony jest cały tekst, a do wspomnianego tytułu autor 
odnosi się jeszcze w dalszej części, w której wskazuje, że zaproszenie prezydent Rosji uzyskał 
od prezydenta Izraela Reuwena Riwlina. Sam Putin podczas spotkania z mediami zapewnił, że 
„na pewno skorzysta z tego zaproszenia”. Pokazuje to zarówno Rosję, jak również jej 
przywódcę, w charakterze ważnego i honorowego gościa podczas uroczystości. Z drugiej 
strony obrazuje to przebiegły styl rozgrywania polityki historycznej przez Kreml przy 
założeniu, że rosyjski prezydent nie pojedzie do Polski, a mimo to duże uroczystości z jego 
obecnością na pewno się odbędą i przyćmią te organizowane przez polski rząd. 

                                                
429 Władimir Putin uczci 75. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. W Izraelu, https://wiadomosci.wp.pl/wladimir-
putin-uczci-75-rocznice-wyzwolenia-auschwitz-w-izraelu-6425511748118145a, dostęp: 15.04.2021 r. 
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Niejako przeciwieństwem do poprzedniego tekstu jest artykuł pt. „Rocznica 
wyzwolenia Auschwitz w Jerozolimie. Prywatna inicjatywa rosyjskiego oligarchy?”430, w 
którym wspomniana kontra polega na subtelnym usprawiedliwianiu uroczystości 
organizowanych w Izraelu argumentem, iż mają one status oficjalnych przygotowywanych 
przez izraelskie władze, a Prezydent RP Andrzej Duda twierdząc, że wydarzenie ma charakter 
prywatnej organizacji rosyjskiego biznesmena, ma tylko połowiczną rację. 

Autor tekstu nie rezygnuje jednak z przywołania informacji, że Wiaczesław Kantor, 
będący w części sponsorem wydarzenia, ma status oligarchy oraz bliskie powiązania z Putinem. 
W dalszej partii artykułu prezentuje stanowisko, iż Światowe Forum Holokaustu jest inicjatywą 
samego Kantora, jednak niniejsza edycja to państwowy dzień pamięci ofiar tej zbrodni. Autor 
WP wskazuje również na dwie wersje przyczyn konkurowania ze sobą dwóch tożsamych 
uroczystości – pierwszą prezentowaną przez żydowskich polityków jest brak umiejętności 
współpracy Kantora i niechęć dzielenia się splendorem ze Światowym Kongresem Żydów, zaś 
drugą, którą prezentują niektóre żydowskie media jest działanie oligarchy zgodnie z wolą 
Kremla. Ta różnorodność interpretacji wyboru miejsca na kolejną odsłonę Światowego Forum 
Holokaustu tworzy obraz Rosji, która wszelkimi sposobami stara się stworzyć zasłonę dymną 
prawdziwych zależności oraz powodów takiej, a nie innej organizacji wydarzenia, będącego 
konkurencją dla uroczystości, gdzie gospodarzami będą polskie władze. 

Wizerunek Rosji jako państwa, z którym warto utrzymywać zażyłe dyplomatyczne 
kontakty pokazuje tekst pt. „Izraelski dziennik o nieobecności Andrzeja Dudy. Władimir Putin 
jest ważniejszy od Polski”431, w którym przywołane zostały wypowiedzi izraelskich 
publicystów ferujących, iż powodem niedopuszczenia polskiego prezydenta do głosu podczas 
głównych uroczystości jest utrzymanie dobrych relacji Jerozolimy z Moskwą oraz niska 
pozycja Polski na arenie międzynarodowej. 

Jako pokłosie interesowności izraelskich władz publicyści ci wskazują pozwolenie 
na promowanie rosyjskiej narracji związanej z II wojną światową nie tylko na terenie państwa 
izraelskiego, ale także podczas uroczystości służącej upamiętnieniu ofiar Holokaustu. Pada 
także osąd, iż Izrael jest nawet skłonny zaakceptować rosyjskie kłamstwa, byle tylko zachować 
dobre relacje z Władimirem Putinem. 

Pokazuje to Federację Rosyjską nie tylko jako państwo propagujące kłamliwą 
narrację historyczną, ale przede wszystkim jako stronę potrafiącą wykorzystać nadarzającą się 

                                                
430 Rocznica wyzwolenia Auschwitz w Jerozolimie. Prywatna inicjatywa rosyjskiego oligarchy?, 
https://wiadomosci.wp.pl/rocznica-wyzwolenia-auschwitz-w-jerozolimie-prywatna-inicjatywa-rosyjskiego-
oligarchy-6465158280058497a, dostęp: 25.04.2021 r. 
431 Izraelski dziennik o nieobecności Andrzeja Dudy. „Władimir Putin jest ważniejszy od Polski”, 
https://wiadomosci.wp.pl/izraelski-dziennik-o-nieobecnosci-andrzeja-dudy-wladimir-putin-jest-wazniejszy-od-
polski-6469849696913025a, dostęp: 15.04.2021 r. 
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okazję, by realizować swoje plany polityczne korzystając z przychylności innych państw 
szukających wsparcia w Rosji Władimira Putina. W takiej konwencji Federacja Rosyjska 
zyskuje prestiż i uznanie wśród innych państw Europy i świata, ponieważ jej głos jest słyszalny 
podczas międzynarodowych imprez. 

Wizerunek Rosji, jako nauczyciela tolerancji pokazuje tekst pt. „Jerozolima. 
Władimir Putin krytykuje polityczne wykorzystywanie Holokaustu. To niedopuszczalne”432. 
Prezydent Federacji Rosyjskiej w swoim przemówieniu podczas Światowego Forum 
Holokaustu wskazywał na prawidłowe pojmowanie historii, sprzeciwiając się w swoich 
słowach politycznemu wykorzystywaniu Holokaustu. Przestrzegał przy tym przed rasizmem i 
antysemityzmem, które mogą prowadzić do zatoczenia koła przez historię. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jego słowa niejako płynnie korespondowały z przemówieniem Wiaczesława Mosze 
Kantora, który również był mówcą podczas głównych uroczystości w Jerozolimie. W swoim 
wystąpieniu zwrócił on uwagę, że nadal po 75 latach od wyzwolenia obozu Auschwitz, Żydzi 
na całym świecie są prześladowani, o czym mogą świadczyć plądrowane synagogi i cmentarze. 
W kontekście tej diagnozy dodał, że w Rosji zauważalny jest niski wskaźnik skłonności 

                                                
432 Jerozolima. Władimir Putin krytykuje polityczne wykorzystywanie Holokaustu. „To niedopuszczalne”, 
https://wiadomosci.wp.pl/jerozolima-wladimir-putin-krytykuje-polityczne-wykorzystywanie-holokaustu-to-
niedopuszczalne-6470787894941313a, dostęp: 15.04.2021 r. 

Rysunek 28 Nagłówek artykułu pt. „Jerozolima. Władimir Putin polityczne wykorzystywanie Holokaustu. „To 
niedopuszczalne”, serwis wiadomości.wp.pl, 23 stycznia 2020 r. 
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antysemickich, a przyczynę takiego wyniku można upatrywać w surowości, z jaką traktowane 
są takie przejawy. Dodał, że jest to zasługa przede wszystkim rządowych działań na rzecz 
zwalczania tego typu odchyleń. Oprócz tego, rosyjski oligarcha podziękował prezydentowi 
Putinowi za objęcie patronatem wydarzenia w Jerozolimie. 

Miano manipulatora i osoby mającej kontrolę nad umysłami młodych ludzi zyskał 
Władimir Putin w wypowiedzi na łamach WP byłego Ministra Spraw Zagranicznych RP 
Witolda Waszczykowskiego.433 Powiedział on, że prezydent Rosji może „namącić w głowach 
młodych ludzi, którzy czerpią wiedzę tylko z mediów społecznościowych”, w ten sposób 
pokazując państwo rosyjskie w roli przodownika wojny hybrydowej, omówionej szerzej w 
drugim rozdziale niniejszej rozprawy. 

Ponadto, były szef MSZ RP wyjaśnił, że Władimir Putin podczas swojego 
przemówienia na Światowym Forum Holokaustu musiał ustąpić ze swojej kłamliwej narracji 
historycznej, ponieważ zdał sobie sprawę, że jego wersja okresu II wojny światowej jest źle 
odbierana na świecie i nie będzie sprzyjać budowania pozytywnego wizerunku na arenie 
międzynarodowej. Stąd – zdaniem Waszczykowskiego – decyzja Putina o zrobieniu kilka 
kroków w tył, by ratować to, co pozostało, czyli dokonania Armii Czerwonej, jak choćby 
wyzwolenie obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku. 

Relację niemieckiego dziennika „Süddeutsche Zeitung” podsumowującą kwestię 
obecności przywódcy Rosji w Jerozolimie przywołuje tekst „Wirtualnej Polski” pt. „SZ o 
Auschwitz: konkurencja ofiar i wyzwolicieli”434. Thomas Urban, autor artykułu w niemieckiej 
gazecie, poruszył nie tylko kwestię nieobecności polskich władz na uroczystości, ale również 
zauważył, że Władimir Putin celowo rozgrzał do czerwoności rosnący od dawna spór o historię 
na linii Warszawa-Moskwa. 

Niemiecki dziennikarz zwrócił szczególną uwagę na to, iż rosyjski prezydent 
przypisuje Związkowi Radzieckiemu wyzwolenie obozu Auschwitz podkreślając przy tym, że 
spadkobiercą spuścizny bohaterskich dokonań czerwonoarmistów jest współczesna Federacja 
Rosyjska. Nie zaznacza przy tym jednak, że Armia Czerwona była zbiorowiskiem sił 
sowieckich, w tym żołnierzy dzisiejszej Ukrainy, którzy w rzeczywistości otworzyli bramy 
obozu. Urban w ten sposób określa, że spór toczy się nie tylko o pamięć ofiar, ale również o 
pamięć tych, którzy wyzwalali, czyli Frontu Ukraińskiego. Jak twierdzi dziennikarz „SZ”, 
ukraińskie władze twardo protestują przeciwko takiej narracji mając na uwadze, że Putin nie 

                                                
433 Witold Waszczykowski: Putin musiał ustąpić ze swojej kłamliwej narracji, https://wiadomosci.wp.pl/witold-
waszczykowski-putin-musial-ustapic-ze-swojej-klamliwej-narracji-6470871944717953a, dostęp: 15.04.2021 r. 
434 „SZ” o Auschwitz: konkurencja ofiar i wyzwolicieli, https://wiadomosci.wp.pl/sz-o-auschwitz-konkurencja-
ofiar-i-wyzwolicieli-6471141368903809a, dostęp: 15.04.2021 r. 
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tylko pomija wkład Ukraińców w wyzwolenie, ale również oskarża ich o kolaborowanie z III 
Rzeszą podczas II wojny światowej. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Z jednej strony pomijana jest kwestia ukraińska, gdzie Kijów domaga się mówienia 

prawdy o ich dokonaniach, zaś z drugiej Putin w publicznym wystąpieniu wysokiej rangi 
medialnej pomija fakt, że wśród ofiar Holokaustu była duża liczba Polaków i taki fakt 
odnotowała sama redakcja serwisu „Wirtualna Polska”. Zacytowana w tekście pt. „Jacek Sasin 
ostro o Władimirze Putinie. Była tam próba pominięcia Polski”435 wypowiedź polskiego 
ministra aktywów państwowych wskazuje, że rosyjski prezydent nie tylko stara się wykrzywić 
historię, ale takim sposobem daje przejaw temu, że Federacja Rosyjska nie jest zainteresowana 
ocieplaniem relacji między Polską a Rosją. 

                                                
435 Jacek Sasin ostro o Władimirze Putinie. „Była tam próba pominięcia Polski”, 
https://wiadomosci.wp.pl/jacek-sasin-ostro-o-wladimirze-putinie-byla-tam-proba-pominiecia-polski-
6471072632477313a, dostęp: 15.04.2021 r. 

Rysunek 29 Nagłówek artykułu pt. „SZ” o Auschwitz: konkurencja ofiar i wyzwolicieli”, serwis 
wiadomości.wp.pl , 24 stycznia 2020 r. 



 223 

Tekstem, który również traktuje o wybiórczym prezentowaniu faktów przez 
Władimira Putina, jak również o próbie odebrania przez niego Polsce miejsca w historii, jest 
artykuł pt. „Mateusz Morawiecki o forum w Jerozolimie. Prawda przegrała z polityką”436. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst ten jest oceną obecności rosyjskiego prezydenta na Światowym Forum 

Holokaustu wyrażoną przez premiera RP, w której wśród najistotniejszych zarzutów znajduje 
się pominięcie przez Putina źródła wybuchu II wojny światowej, czyli porozumienia Hitler-
Stalin, jak również potępienia zbrodni wojennej w Katyniu podczas mówienia o zbrodniach 
niemieckich. Polski premier zaznaczył, że tym sposobem prezydent Rosji zakłócił powagę 
uroczystości, która miała na celu upamiętnienie ofiar Holokaustu. 

Jeden z wizerunków Federacji Rosyjskiej, jaki pojawił się na stronach internetowego 
serwisu WP, pokazuje tekst pt. „Polska wygrała bitwę o historię. Ale nie dzięki PFN i 

                                                
436 Mateusz Morawiecki o forum w Jerozolimie. „Prawda przegrała z polityką”, 
https://wiadomosci.wp.pl/mateusz-morawiecki-o-forum-w-jerozolimie-prawda-przegrala-z-polityka-
6471056632829569a, dostęp: 15.04.2021 r. 

Rysunek 30 Nagłówek artykułu pt. „Mateusz Morawiecki o forum w Jerozolimie. „Prawda przegrała z polityką”, 
serwis wiadomości.wp.pl, 24 stycznia 2020 r. 
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dyplomacji”.437 Stawia on Putina i reprezentowaną przez niego Rosję w negatywnym świetle 
określając jego poczynania, które miały miejsce przed Światowym Forum Holokaustu, jako 
„zuchwałą historyczną szarżę przeciwko Polsce, która nikogo nie przekonała, a jedynie 
zaszkodziła jemu samemu”. 

Autor artykułu nawiązując do samego wystąpienia rosyjskiego prezydenta w 
Jerozolimie podkreśla, że brak oskarżania Polski w przemówieniu trudno uznać za sukces, 
jednak „czasy nie są normalne” i w pewien sposób jest to sprawa, z której należy się cieszyć. 
Dziennikarz „Wirtualnej Polski” zaznacza przy tym, że skandalem byłoby wypowiedzenie na 
Forum w Jerozolimie rewizjonistycznych narracji autorstwa Putina oczerniających Polskę, 
ponieważ nie spotkałaby się ona z poparciem żadnego liczącego się na świecie przywódcy. 
Całość rewizjonistycznych zapędów Putina z grudnia 2019 roku według autora tekstu sprawiła, 
że uroczystości z Izraelu odbyły się w atmosferze zgorszenia i niesmaku, a dodatkowo 
izraelskie media okazały zrozumienie z powodu nieobecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Wizerunek Rosji, która mimo ciągłych naleciałości „handlowania historią” wespół z 
Izraelem odgrywa istotną rolę historyczną pokazuje tekst „Paweł Śpiewak: przemówienia w 
Jerozolimie pełne były fałszerstw”438. Przywołana jest w nim wypowiedź polskiego socjologa 
wskazującego, że błędem jest brak obecności Władimira Putina w Auschwitz, choćby przez 
wzgląd na fakt, że pierwsze próby uśmiercania w komorach gazowych realizowane były na 
radzieckich jeńcach.439 Prezydent Rosji nie przyjechał jednak na uroczystości w Oświęcimiu 
pokazując tym samym, że polskie tereny nie są dla niego komfortowym miejscem do 
promowania swojej narracji historycznej, jednocześnie rezygnując z oddania hołdu 
pomordowanym radzieckim obywatelom, których znacząca rzesza oddała swoje życie w 
Auschwitz. 

Tekstem „Wirtualnej Polski”, który pokazuje Rosję w charakterze państwa, za 
którego się przeprasza, jest artykuł pt. „Jerozolima. Jad Waszem przeprasza za "rosyjską 
                                                
437 Polska wygrała „bitwę” o historię. Ale nie dzięki PFN i dyplomacji, https://wiadomosci.wp.pl/polska-
wygrala-bitwe-o-historie-ale-nie-dzieki-pfn-i-dyplomacji-6471106930943617a, dostęp: 15.04.2021 r. 
438 Paweł Śpiewak: przemówienia w Jerozolimie pełne były fałszerstw, https://wiadomosci.wp.pl/pawel-spiewak-
przemowienia-w-jerozolimie-pelne-byly-falszerstw-6472131970225793a, dostęp: 15.04.2021 r. 
439 Warto jednak zwrócić uwagę, że brak obecności Władimira Putina na obchodach upamiętniających 75. 
rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau organizowanych w Oświęcimiu nie wynikał z braku 
wystosowania oficjalnego zaproszenia do prezydenta Federacji Rosyjskiej przez stronę polską, ale z 
autonomicznego wyboru Kremla. W 2015 roku Międzynarodowa Rada Oświęcimska funkcjonująca przy 
premierze RP złożona z dyrektora Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, dyrektora Muzeum Holocaustu w 
Waszyngtonie, szefa Światowego Kongresu Żydów, a także wielu ekspertów z różnych krajów zdecydowała, że 
przy okrągłych rocznicach, które powinny mieć szczególny charakter, przy ciągłym zmniejszaniu się liczby 
ocalałych z obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, nie będą wystosowywane imienne zaproszenia skierowane do 
konkretnych przywódców. Zamysł ten miał pozwolić samodzielnie zdecydować politykom wysokiego szczebla, 
czy chcą przybyć osobiście na uroczystości, czy zechcą wysłać tam swoje delegacje, które będą ich 
reprezentowały. Zob. Władimira Putina nie zaproszono na uroczystości do Auschwitz. „Nie zaproszono na nie 
nikogo”, https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103087,25603846,wladimira-putina-nie-zaproszono-na-uroczystosci-
do-auschwitz.html, dostęp 15.04.2021 r. 
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narrację" na Forum Holokaustu”440, w którym współorganizatorzy Światowego Forum 
Holokaustu w Jerozolimie zwracają uwagę na nieścisłości historyczne, które zostały na nim 
zaprezentowane. Przeprosiny trafiły do redakcji dziennika „Haaretz”, w których Instytut 
wyraża skruchę za to, że na prezentowanych publicznie projekcjach Związek Radziecki został 
przedstawiony jako niemal wyłączny zwycięzca w walce z III Rzeszą. Pokazuje to Federację 
Rosyjską w charakterze państwa, które posiada swoją alternatywną wersję historii tolerowaną 
przez inne podmioty międzynarodowe, jednak za utożsamianie się z rosyjską narracją trzeba 
przepraszać, ponieważ opinia publiczna wie, że nie jest to wizja zgodna z prawdą. Wartym 
odnotowania faktem jest to, że za projekcje niezgodne z prawdą przeprosił jedynie Instytut Yad 
Vashem, a nie władze Izraela, które były oficjalnym państwowym organizatorem dnia pamięci, 
co może świadczyć o ich przychylności wobec polityki historycznej Moskwy. 

Wizerunku Rosji w kontekście uroczystości w Jerozolimie przedstawianego w 
serwisie internetowym „Wirtualna Polska” nie sposób jednoznacznie określić jako definitywnie 
pozytywny lub negatywny. Istotne zmienne kryją się pod znakiem konkretnego autora tekstu, 
który nakłada większy bądź mniejszy nacisk na krytykę Władimira Putina oraz Kreml w 
kontekście jego wystąpienia w Izraelu, braku obecności w Oświęcimiu, czy przypominaniu 
rosyjskiej narracji przeciwko Polsce z grudnia 2019 roku. Dziennikarze serwisu starając się 
zachować rzetelność i bezstronność w podawanych informacjach, a czasem odautorskiej 
ocenie, starali się przywoływać zarówno pozytywne aspekty rosyjskich działań z czasów wojny 
lub współczesnych jak również te, które wzbudzały najwięcej kontrowersji. 
 

4.3.5 Wnioski dotyczące wizerunku ZSRR i Federacji Rosyjskiej 
 

Wizerunki Rosji – zarówno tej współczesnej, jak i tej z czasów radzieckich – ukazane 
w serwisach „Do Rzeczy”, „Sputnik Polska” i „Wirtualna Polska” w kontekście obchodów 75. 
rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau pokazują całą paletę przymiotów, jakimi 
można scharakteryzować Moskwę. Alternatywne obchody zorganizowane w Jerozolimie i 
obecność na nich prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina wzbudziły szeroki dyskurs 
zarówno przed wizytą w Izraelu, w trakcie, jak i po niej. 

W serwisie internetowym „Do Rzeczy” pokazany jest negatywny wizerunek Rosji 
jako kłamcy i manipulatora, którego pierwszym celem jest eliminacja polskiej strony z 
obchodów rocznicowych w Jerozolimie, a kolejnym przedstawienie swojej wersji historii z 
okresu II wojny światowej. Natomiast Kreml jest prezentowany jako władza interesowna, 

                                                
440 Jerozolima. Jad Waszem przeprasza za "rosyjską narrację" na Forum Holokaustu, 
https://wiadomosci.wp.pl/jerozolima-jad-waszem-przeprasza-za-rosyjska-narracje-na-forum-holokaustu-
6474705888999041a, dostęp: 15.04.2021 r. 
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szukająca konkretnych współczesnych korzyści na kanwie własnej historycznej wersji 
wydarzeń. Tą korzyścią ma być pokazanie jej na nowo, uniemożliwiając przy tym odniesienie 
się do niej przedstawiciela Polski. W przywołanym kontekście Rosja w „Do Rzeczy” określana 
jest wprost jako „handlarz historią” szukający sposobności, by sprzedać własną narrację 
historyczną. By realizować swoje plany Federacja Rosyjska szuka dla siebie 
współpracowników i znajduje partnera biznesowego, jakim jest Izrael. W ten sposób Rosja 
ukazana jest jako państwo mające zdolności negocjacyjne, proponując przy tym atrakcyjną 
wymianę, dla realizacji swoich zamierzeń. 

Warto również zwrócić uwagę na to, że wizerunek Rosji jest pokazywany często 
przez pryzmat rosyjskiego oligarchy Wiaczesława Kantora, który na płaszczyźnie biznesowej 
nie ma dobrych relacji z Polską, nie mogąc zrobić w kraju nad Wisłą interesów na miarę swoich 
ambicji. Właśnie dlatego Rosja jest przedstawiana jako kraj, który za pośrednictwem 
organizatorów Światowego Forum Holokaustu fałszuje historię. 

„Do Rzeczy” prezentuje wizerunek Federacji Rosyjskiej jako państwa nieuczciwego, 
chwytającego się każdej możliwości, aby publicznie przekazać swoją narrację historyczną, nie 
zwracając uwagi na to, że w dobie społeczeństwa informacyjnego, każdą informację można 
szybko zweryfikować. Kreml zdaje się o tym wiedzieć, jednak nie rezygnuje z ofensywnego 
sposobu komunikowania, wychodząc z założenia, że fake news dotrze do większej rzeszy 
odbiorców niż jego sprostowanie. Oprócz tego, Rosja jest pokazana jako państwo, które celowo 
bagatelizuje rolę polskiej delegacji podczas wydarzenia w Jerozolimie, celowo marginalizuje 
jej udział nie dając głosu polskiemu prezydentowi, tym samym prowokując do samodzielnej 
rezygnacji strony polskiej z udziału, pokazując w ten sposób przebiegły charakter polityki 
zagranicznej. 

Wizerunek Federacji Rosyjskiej w serwisie internetowym „Sputnik Polska” w 
aspekcie wydarzeń w Jerozolimie w dużej mierze kreowany jest przez pryzmat osoby jej 
prezydenta. Za sprawą ciepłych relacji Putin-Netanjahu kraj ten jest pokazany, jako 
sprzymierzeniec państwa izraelskiego. „Sputnik” w tym kontekście staje naprzeciw 
oskarżeniom wobec Rosji o interesowność w tych relacjach na rzecz własnej egoistycznej 
korzyści, tłumacząc, że mierzy się ona z ostrymi atakami i oskarżeniami, a przyczyną tego jest 
przeciwstawienie się próbom przepisywania historii na nowo np. w temacie ciągłego 
obwiniania ZSRR o wybuch II wojny światowej, czy też porównywanie go do III Rzeszy. 

Na łamach „Sputnik Polska” Rosja została także zaprezentowana, jako 
odpowiedzialne państwo, które potrafi kierować się wyższym dobrem ponad własne konflikty 
i zawsze stanie w obronie prawdy. By przedsięwzięcie to było efektywne, poszukuje ona 
sprzymierzeńców w tym szlachetnym działaniu i jest to standardowa polityka dyplomatyczna. 
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Ponadto, państwo rosyjskie w osobie Władimira Putina przedstawia się jako wizjoner 
posiadający umiejętności wyciągania wniosków z historii, a także ostrzegania 
międzynarodowej opinii publicznej przed konsekwencjami zapominania o historii. W 
„Sputniku” często jest podkreślane podtrzymywanie przez Kreml pamięci o żołnierzach Armii 
Czerwonej oraz obrona ich dobrego imienia. 

Uwydatniona jest szlachetność Rosji, która podczas wydarzeń upamiętniających 
tragedie, „nie tańczy na grobach”, ale charakteryzuje się szacunkiem do ofiar potrafiąc 
oddzielić politykę i bieżące konflikty międzynarodowe od martyrologii z II wojny światowej. 
Poprzez przywoływanie wypowiadanych słów Putina Rosja jest utożsamiana z matką narodów 
słowiańskich, która chroni ich przed atakami z zewnątrz, pielęgnuje pamięć o ofiarach II wojny 
światowej, każdy naród wymieniając osobno, traktując ich obywateli jako konkretne osoby, a 
nie statystykę. Postawa ambasadora spraw państw słowiańskich i walka o ich sprawy, wynika 
z poczucia Rosji, iż jest liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. Udowodnił to 
również tekst dotyczący zaproszenia Władimira Putnia wystosowanego do państw 
założycielskich ONZ, by zacząć rozwiązywać globalne problemy i dawać przykład 
postępowania. W ten sposób Rosja jawi się jako państwo dojrzałe politycznie, które stawia 
dobro globalne ponad swoje międzynarodowe potyczki polityczne. 

Federacja Rosyjska ukazana jest jako kraj pokojowy, potrafiący też współczuć 
innym i szukający płaszczyzn, które łączą, a nie dzielą ją z innymi państwami. „Sputnik” 
pokazuje Rosję, jako strażnika krajów, którym wyrządzana jest krzywda. Serwis ten zwraca 
także uwagę na obraz Rosji, która musi się zmagać z ciągłymi pomówieniami i kłamstwami na 
swój temat – także ze strony zagranicznych mediów, jednak konsekwentnie nie zbacza ze 
swojej drogi ku praworządności oraz promowaniu własnej wersji prawdy historycznej. 

Wizerunek Rosji na łamach internetowego serwisu informacyjnego „Wirtualna 
Polska” w kontekście doniesień na temat 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau 
nie jest jednoznaczny. Z jednej strony pokazuje ten kraj, jako ważnego i honorowego gościa, 
oczekiwanego na oficjalnych uroczystościach w Jerozolimie, zaś z drugiej strony odsłania się 
przebiegły styl, w jakim Władimir Putin realizuje własną politykę historyczną, wybierając 
jedynie Izrael jako kierunek swojej wizyty mającej na celu upamiętnienie ofiar Holokaustu. 
Szereg informacji dostarczanych przez media na temat organizacji dnia pamięci w ramach 
Światowego Forum Holokaustu pozwala domniemywać, że na przebieg tego wydarzenia duży 
wpływ miała Rosja, której pełnomocnikiem był Wiaczesław Mosze Kantor, szef Europejskiego 
Kongresu Żydowskiego, oligarcha rosyjskiego pochodzenia. Wydarzenie gromadzące listę 
światowych przywódców, które stworzyło aurę alternatywnych uroczystości do tych 
oficjalnych, rok rocznie mających miejsce w Oświęcimiu, miało za zadanie pokazać, że tam 
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gdzie pojawiają się pierwsi politycy Federacji Rosyjskiej, tam wydarzenie zyskuje wysoką 
rangę, której będzie brakowało obchodom w Polsce. 

Rosja w WP to również wizerunek państwa, z którym warto utrzymywać ścisłe 
związki dyplomatyczne, rozwijać kontakty, które się opłacają i przynoszą korzyści w innych 
sferach polityki krajowej i zagranicznej, co pokazała nieoficjalna współpraca podczas 
przygotowywania Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Taką przychylność innych 
państw, którego przykładem jest Izrael, Federacja Rosyjska wykorzystuje jako nadarzającą się 
okazję do realizowania swoich politycznych planów w postaci propagowania kłamliwej 
narracji historycznej w przekonaniu, że nie natrafi na sprzeciw. Zamiast sprzeciwu natomiast 
Władimir Putin otrzymuje areopag, na którym jego głos jest słyszalny w Europie i na świecie. 
Co ciekawe, przywołane teksty wskazują, że rosyjska narracja jest tolerowana przez inne 
międzynarodowe podmioty, jednak prędzej czy później trzeba będzie za nie przeprosić, 
ponieważ dalsze trwanie w nich przybiera rodzaj hańby. Świadczyć może o tym fakt, że 
„historyczna szarża”, której dopuścił się Putin w grudniu 2019 roku przeciwko Polsce, nie 
zyskała poklasku, lecz wzbudziła międzynarodowe poczucie niesmaku. 

Wizerunek Rosji prezentowany w tekstach „Wirtualnej Polski” przyjmuje również 
obraz nauczyciela tolerancji, a potwierdzeniem tej szlachetnej charakterystyki ma być 
konsekwentna polityka Kremla zwalczająca antysemickie skłonności na terenie kraju. Co 
więcej, prezydent Władimir Putin przypisuje współczesnej Rosji jeszcze więcej zasług, w tym 
wyzwolenie obozu Auschwitz, podkreślając przy tym, że jego kraj jest prawowitym 
spadkobiercą bohaterskich dokonań Armii Czerwonej. Z drugiej strony, potępiając ludobójstwa 
III Rzeszy stawia ZSRR tylko w roli wybawiciela od zbrodniczego totalitaryzmu, nie biorąc 
przykładu z przedstawicieli współczesnych Niemiec, biorąc na siebie odpowiedzialność za 
zbrodnie Związku Radzieckiego, prosząc o przebaczenie. 

Ponadto Rosja, jaka została przedstawiona w przywołanych artykułach kształtuje jej 
wizerunek, jako manipulatora, który sprawnie korzystając z mediów społecznościowych, 
konsekwentnie dąży do przejęcia kontroli nad umysłami młodych ludzi, wykorzystując 
mechanizmy wojny hybrydowej. Na szczególne zagrożenie dla strony polskiej zwracają 
politycy RP przypominając przy tym, że tak agresywna polityka Rosji daje sygnały, że Kreml 
nie jest zainteresowany ocieplaniem relacji na linii Warszawa-Moskwa. 
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4.4 Wizerunek Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Federacji 
Rosyjskiej w polskojęzycznych internetowych serwisach informacyjnych „Do 
Rzeczy”, „Sputnik Polska” i „Wirtualna Polska” – wnioski końcowe 
 

Współczesny dyskurs, który toczy się na tematy historyczne między Rzeczpospolitą 
Polską a Federacją Rosyjską ma charakter retrospekcji każdego z państw i prowadzony jest 
przez władze obu krajów, wykorzystując do tego między innymi narzędzia dyplomatyczne, ale 
również media elektroniczne, które promują wersję historii przedstawianą przez każdego z 
nich.  

Analizując wizerunek Rosji w polskojęzycznych internetowych serwisach 
informacyjnych tj. „Do Rzeczy”, „Sputnik Polska” i „Wirtualna Polska”, który dotyczy kwestii 
historycznej, w tym okresu II wojny światowej, należy pamiętać, by ten wizerunek rozdzielić 
między obraz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz obraz Federacji Rosyjskiej 
po 1990 roku. Wszystkie trzy case studies w postaci 80. rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-
Mołotow, obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, czy obchodów 75. rocznicy 
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau miały za zadanie pokazać wizerunek Rosji przez 
pryzmat różnych wydarzeń historycznych, jednak mających wspólny mianownik w postaci 
krzyżowania się dróg II RP i Związku Radzieckiego w latach 1939-1945. Współcześnie 
wydarzenia te mają bezpośredni wpływ na sposób przedstawiania informacji na ten temat w 
przestrzeni polskiego rynku mediów internetowych. Analiza wykazała, że w zależności od 
omawianego studium przypadku nacisk na poszczególne wizerunki – Rosji z czasów 
sowieckich i Rosji współczesnej – był zupełnie inny, a także inaczej rozkładał się na 
poszczególne serwisy internetowe. 

Obserwując wizerunek ZSRR prezentowany na łamach serwisu „Do Rzeczy” widać 
zdecydowaną niechęć jego autorów do narracji rosyjskiej i poczynań władz Związku 
Radzieckiego wobec państwa polskiego sprzed 80 lat. W kontekście 80. rocznicy podpisania 
paktu Hitler-Stalin serwis „Do Rzeczy” zrównoważył w proporcjach narrację, która traktowała 
zarówno o wizerunku ZSRR, pokazując go jako okupanta organizującego czwarty rozbiór 
Polski z końcem sierpnia 1939 roku i wprowadzonego w życie 17 września 1939 roku, jak 
również promując obecne działania, które mają na celu odkłamywanie historii i narzucanej 
przez Kreml narracji. By osiągnąć ten cel serwis promował organizowane wystawy i debaty 
historyczne, które były rodzajem polemiki z rosyjskim przekazem, z wykorzystaniem twardych 
argumentów artykułowanych przez naukowców z zakresu historii najnowszej. Historycy 
biorący udział w debatach, mający status pełnoprawnych uczestników dyskusji o poczynaniach 
ZSRR od 1939 roku, mieli za pośrednictwem przywoływanych faktów historycznych 
zaświadczyć, że Kreml prowadzi kłamliwą politykę historyczną, mającą przede wszystkim 
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uderzyć w państwo polskie i przekonać do swojej wersji międzynarodową opinię publiczną. 
Przywołane kwestie świadczą o tym, że wizerunek ZSRR, jak również Federacji Rosyjskiej, w 
kontekście 80. rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow jest negatywny. 

Zupełnie inny wizerunek Rosji w tle omawianej rocznicy został pokazany na łamach 
serwisu „Sputnik Polska”. Treści dostarczane przez serwis „Sputnik Polska” to typowy 
przykład instytucjonalnej tzw. propagandy „białej”, która bazuje przede wszystkim na 
selektywnym doborze źródeł, a także tematów przekazywanych informacji.441 Źródłem 
komunikatów w ramach propagandy „białej” są instytucje władzy publicznej, organizacje, czy 
inne podmioty, które nie ukrywają swoich intencji. Podstawowym zadaniem tego typu 
propagandy jest budowanie wiarygodności, a także przekonanie do swoich racji. To pokazanie 
potęgi ideologii oraz podkreślenie wielkości państwa lub narodu. W tym celu najczęściej 
wykorzystywane są wszelkie rocznice historyczne podkreślające dokonania danego kraju.442 

Autorzy tekstów w zdecydowanej większości skupili się w swoich artykułach na kwestii 
tłumaczenia oraz interpretowania działań Związku Radzieckiego z sierpnia 1939 roku. 
„Sputnik” pokazuje wizerunek ZSRR jako państwa zarządzanego odpowiedzialnie, którego 
ówczesna władza podchodziła z troską do interesów swojego kraju. Ponadto, serwis definiuje 
państwo Stalina jako wojskowo i taktycznie przebiegłego gracza na arenie międzynarodowej, 
który podejmując polityczne decyzje przyjmuje rolę wizjonera i jest ciągle o krok przed swoim 
międzynarodowym przeciwnikiem, niebędącym w stanie rozszyfrować jego planów. Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich według „Sputnik Polska” przyjmuje także postać 
wybawiciela Europy, który ochronił ją przed ekspansją ze strony Wielkiej Brytanii, ale to 
również państwo prawa szanujące międzynarodowe zasady i stosujące się do obowiązujących 
wówczas przepisów podczas zawierania paktu o nieagresji – tak popularnego w ówczesnym 
czasie i podpisywanego w obawie przed kolejną krwawą wojną, jednak pomijając kwestię 
tajnego protokołu do wspomnianego dokumentu sojuszu z III Rzeszą. ZSRR jest również 
ukazany w charakterze ofiary, która miała być obiektem emanującej niechęci państw Zachodu, 
czego bezpośrednim skutkiem miało być podpisanie paktu z hitlerowskimi Niemcami, 
ponieważ w przeciwnym razie państwo Stalina w razie agresji ze strony Francji lub Wielkiej 
Brytanii byłoby zdane samo na siebie. W kontekście wizerunku współczesnej Rosji „Sputnik” 
kładzie nacisk na propagowanie narracji, iż Federacja Rosyjska jest państwem transparentnym, 
które nie obawia się o prawidłowość działań Związku Radzieckiego oraz nie wstydzi się tej 
przeszłości podkreślając, że ZSRR był państwem uczciwym, którego władze postępowały 

                                                
441 R. Rajczyk, G. Piechota, Przejawy rosyjskiej propagandy w Polsce w przestrzeni nowych mediów, [w:] I. 
Hofman, J. Maguś (red.), Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, Lublin 2016, s. 242. 
442 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne…, dz. cyt., s. 220-221. 
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słusznie. W kontekście tych zabiegów stosowanych przez autorów serwisu należy stwierdzić, 
że wizerunek Rosji prezentowany przez „Sputnik Polska” jest zdecydowanie pozytywny. 

W kontekście tego samego wydarzenia w serwisie „Wirtualna Polska” dziennikarze 
będący autorami tekstów o tej tematyce skupili się głównie na relacjonowaniu poczynań 
współczesnej Rosji i jej władz. WP prezentuje Federację Rosyjską jako państwo przewrotne, 
zmieniające swoją narrację historyczną na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, stąd uwydatnia 
się niewiarygodność Kremla w aspekcie historycznej retrospekcji. Ponadto, serwis nazywa 
działania rosyjskich władz wprost manipulacją, poprzez formułowanie irracjonalnych tez, co 
bezpośrednio można przełożyć na zdefiniowanie wizerunku postrzegania Rosji jako państwa. 
„Wirtualna Polska” chcąc obalić kłamliwe tezy historyczne administracji Władimira Putina 
posługuje się przywoływaniem wypowiedzi autorytetów, które posiadają mandat do tego, by w 
rzeczowy sposób stanąć w kontrze do putinowskiej narracji. Warto przypomnieć, że WP jako 
jedyny serwis w kontekście przeanalizowanych tekstów przywołał szczegółowe założenia 
tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow, o który toczy się największy spór na linii Warszawa-
Moskwa. Przytoczone przez serwis punkty definitywnie wskazują na to, że Związek Radziecki 
zawiązał sojusz z III Rzeszą w celu zagarnięcia między innymi części terytorium państwa 
polskiego, a nie w celu uniknięcia wojny. Wskazane wyżej kwestie pozwalają ocenić, że serwis 
ten jednoznacznie prezentował negatywny wizerunek zarówno ZSRR, jak również Federacji 
Rosyjskiej. 

W powyżej omawianym case study przeważały teksty na temat wizerunku Rosji z 
czasów sowieckich. Autorzy tekstów więcej treści poświęcali na przywoływanie roli ZSRR, 
jaką odegrał w sierpniu 1939 roku. Zupełnie inna proporcja prezentowanych tekstów jest 
zauważalna w kontekście 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, gdzie odbiorca styka się 
w większości z prezentowanym wizerunkiem współczesnej Rosji, której władze odnoszą się do 
kwestii historycznych z udziałem Związku Radzieckiego. 

Serwis „Do Rzeczy” prezentuje Federację Rosyjską jako państwo silne, nieugięte, ze 
zdecydowanym poczuciem odegrania ważnej roli podczas trwania II wojny światowej, co 
przesądziło o pokonaniu Niemiec. Autorzy tekstów pokazywali Rosję jako państwo dumne, 
mające poczucie własnej wartości, a przy tym zhańbione brakiem zaproszenia na obchody 1 
września w Warszawie. Powyższe określenia z pozoru mogą wydawać się pozytywne, jednak 
skonfrontowane z tłem historycznym, które na łamach serwisu było przedstawiane jako agresja 
na Polskę ze strony Związku Radzieckiego, wówczas duma i poczucie odegrania istotnego 
znaczenia zupełnie zmienia swój kontekst znaczeniowy. Potwierdza to również ukazywany 
wizerunek Rosji jako manipulatora informacjami oraz ucieleśnienie kłamcy. Podsumowaniem 
wspomnianych określeń wizerunkowych jest pokazanie Rosji jako państwa, którego władze 
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same muszą usilnie artykułować o swoim istotnym znaczeniu podczas wojny, a także ciągle 
powtarzać promowaną przez siebie narrację o wielkich dokonaniach Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Niniejsze przesłanki pozwalają wyciągnąć wniosek, iż wizerunek 
państwa rosyjskiego na łamach „Do Rzeczy” w kontekście obchodów 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej jest zdecydowanie negatywny. 

Serwis „Sputnik Polska”, podobnie jak „Do Rzeczy”, skupił się na informacjach 
dotyczących działań Kremla w kontekście obchodów rocznicowych. Podobnie, jak w 
kontekście omawianego wcześniej serwisu, mowa jest o dumnej i znającej swoją wartość Rosji, 
ale już nie w znaczeniu pejoratywnym, ale pozytywnym, ponieważ walczy o dobre imię ZSRR, 
uważając samą siebie za pełnoprawnego spadkobiercę spuścizny po nim. Nie pozwala 
zrównywać Związku Radzieckiego z totalitaryzmem III Rzeszy, co według Kremla czynią 
polskie władze, jednak mimo to daleka jest od chęci wprowadzenia w życie odwetu na stronie 
polskiej, gdyż nie jest to państwo mściwe, a ponadto nie ulega prowokacjom stosowanym przez 
Rzeczpospolitą. Federacja Rosyjska w „Sputniku” jest nie tylko ofiarą Polski, ale również 
organizacji międzynarodowych, czego przykładem jest Unia Europejska i nakładane przez nią 
sankcje. Rosja to państwo, które dąży do historycznej sprawiedliwości nieustannie broniąc się 
przed rzucanymi pod jej adresem zniesławieniami, a za swoją rolę uznaje obronę jedynej i 
prawdziwej prezentowanej przez siebie słusznej wersji historii II wojny światowej. 

Federacja Rosyjska jest przedstawiana jako państwo należące do światowej czołówki 
państw wysokorozwiniętych oraz mające szereg sojuszników w realizacji swojej polityki dla 
dobra międzynarodowego porządku. Według „Sputnika” władze Rosji dbają, by jej obywatele 
widzieli w federacji swoją matkę, która o nich dba. Ponadto, Kreml zabiega o to, by Rosjanie 
budowali poczucie swojej wartości na tożsamości z czasów radzieckich, między innymi dlatego 
tak mocno eksponowana jest duma z żołnierzy Armii Czerwonej oraz gloryfikowana jest 
pamięć o nich w hołdzie dla przelanej przez nich krwi. 

„Sputnik Polska” pokazywał poprzez swoje teksty Związek Radziecki jako przezornego 
stratega, który poprzez rozsądek swojego przywódcy był w stanie przewidywać następstwa 
przed wojną, jak również w jej trakcie. Umiejętności te połączone ze zdolnością kalkulacji 
pomogły w zadbaniu o dobro własnego narodu, stawiając go ponad wszystkie inne wartości. 
Dziennikarze serwisu podkreślali jednak, że ZSRR jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej musiał się zmagać ze spiskowymi teoriami między innymi ze strony Polski, która 
według serwisu kolaborowała z III Rzeszą i wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji. W 
treściach zaprezentowanych w periodyku „Sputnik Polska” w aspekcie 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej przez informacje ukazywane w nim można dostrzec jedynie pozytywny 
wizerunek zarówno ZSRR, jak również Federacji Rosyjskiej. 
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„Wirtualna Polska” w kontekście tego case study postawiła na pokazanie aktualnego 
wizerunku Federacji Rosyjskiej poprzez prezentowanie artykułów opisujących jej działania 
związane z rocznicą. Śladem poprzednich serwisów WP również pokazuje współczesną Rosję 
pozytywnie jako kraj dumny, znający własną wartość oraz konsekwentnie broniący swojego 
dobrego imienia. Na łamach serwisu odbiorca może również spotkać się z wizerunkiem Rosji, 
której władze potrafią także skompromitować swojego zewnętrznego konkurenta w oczach 
międzynarodowej opinii publicznej. 

Literatura naukowa nazywa to działanie „szarą” propagandą, z którą odbiorca ma do 
czynienia wtedy, kiedy źródło przekazu może – aczkolwiek nie musi – być poprawnie 
odebrane, a same informacje podawane są w nieprecyzyjnym stylu. Ten typ propagandy 
stosowany jest przede wszystkim w celu wprowadzenia przeciwnika politycznego w 
zakłopotanie, ośmieszenie go oraz podważenie jego wiarygodności, prawdomówności oraz 
uczciwości. Bogusława Dobek-Ostrowska podkreśla, że propaganda „szara” była szeroko 
stosowana w państwach obozu sowieckiego, ale ma również swoje zastosowanie w kampaniach 
wyborczych wszystkich szczebli.443 

Dziennikarze WP wskazują, że brak obecności najwyższych przedstawicieli Federacji 
Rosyjskiej na głównych obchodach w Warszawie spowodowany brakiem wystosowanego 
zaproszenia przez stronę polską oceniany jest negatywnie, zarówno przez polskich polityków 
opozycyjnych, jak również przez zagranicznych, którzy nie odmawiają ZSRR decydującej roli 
w wygraniu wojny przez aliantów. W przekazie serwisu można zauważyć jednak pewną 
niespójność w kontekście nastawienia Rosji do innych państw – z jednej strony WP określa ją 
jako kraj pokojowo i bratersko nastawiony do krajów świata, a z drugiej strony podkreśla, że 
Kreml stanowi poważne zagrożenie dla państw byłego bloku sowieckiego, wykorzystując 
każdą nadarzającą się okazję, by realizować swoje imperialistyczne marzenia, siejąc poczucie 
strachu. 

„Wirtualna Polska” w kontekście omawianego case study odnosi się również w 
niewielkiej części tekstów do wizerunku Rosji sowieckiej, którą określa w perspektywie 1939 
roku jako państwo praworządne i postępujące moralnie. Podkreślona jest również rola ZSRR 
w pokonaniu hitlerowskich Niemiec. W ten sposób po raz pierwszy serwis WP zaskakująco 
pokazuje zarówno Związek Radziecki, jak również Federację Rosyjską, w przeważającej części 
w pozytywnym świetle, budując pozytywny wizerunek tego państwa na tle 80. rocznicy II 
wojny światowej. 

                                                
443 B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne…, dz. cyt., s. 221. 
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Ostatnie studium przypadku w postaci 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-
Birkenau pokazało, iż wszystkie trzy serwisy skupiły się przede wszystkim na relacjonowaniu 
wydarzeń współczesnych wraz z uroczystością w Jerozolimie, mającą znamiona alternatywnej 
do obchodów w Polsce. To, co szczególnie uwydatnił serwis „Do Rzeczy”, to przywołanie słów 
Szewacha Weissa, który nazwał Rosję „handlarzem historią”. Obraz, który się tu pojawia, 
określa Rosję jako kłamcę i manipulatora wychodzącego z założenia, że wypuszczona w obieg 
medialny nieprawdziwa informacja dotrze do szerszej publiczności niż sprostowanie, które 
będzie trzeba wystosować tuż potem. Oznacza to, że Rosja na łamach „Do Rzeczy” jest 
fałszerzem historii, a interesowna władza szuka jedynie własnych korzyści. W ten sposób 
wizerunek Rosji jest pokazany ponownie jako negatywny. 

W serwisie „Sputnik Polska” po raz kolejny powielany jest schemat kreowania 
wizerunku Federacji Rosyjskiej jako państwa, które ciągle musi się mierzyć z ostrymi atakami 
i oskarżeniami z zewnątrz, nawiązującymi zarówno do kwestii działań Związku Radzieckiego 
w okresie II wojny światowej, jak również działań władz współczesnej Rosji. Po raz kolejny 
na łamach „Sputnika” pojawia się personifikacja państwa rosyjskiego i porównanie go do matki 
narodów słowiańskich, określające jej paternalistyczny charakter nie tylko wobec własnych 
obywateli, ale również obywateli państw byłego Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. Przy tej okazji państwo Władimira Putina pokazane jest jako strażnik tych krajów, 
którym wyrządzana jest krzywda – w tym państwom byłego bloku republik socjalistycznych. 
Teksty pokazały Rosję jako kraj, który potrafi kierować się wyższym dobrem, wychodząc z 
inicjatywą ponad własne konflikty prowadzone na arenie międzynarodowej, poczuwając się do 
odpowiedzialności nad zachowaniem pokoju na świecie. Wizerunek Federacji Rosyjskiej na 
łamach „Sputnik Polska” jawi się również jako sprzymierzeniec Izraela, pamiętający o 
żydowskich istnieniach, którym w barbarzyński sposób odebrano prawo do życia podczas II 
wojny światowej i utożsamiający się z narodem żydowskim. „Sputnik” w wersji na Polskę 
również w tym analizowanym studium przypadku prezentuje jedynie pozytywny wizerunek 
Rosji. 

Serwis „Wirtualna Polska” w kontekście 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz 
określa Rosję jako ważnego, honorowego i oczekiwanego gościa na oficjalnych 
uroczystościach w Warszawie, ponieważ ZSRR odegrał decydującą rolę w uwolnieniu 
ostatnich więźniów obozu w Oświęcimiu. Ta narracja była utrzymywana przez WP jeszcze 
przed oficjalną informacją Pałacu Prezydenckiego, który poinformował o innym doborze 
klucza wśród państw zaproszonych do Warszawy 1 września. Na łamach serwisu Rosja jest też 
krajem wpływowym i ważnym na uroczystościach zorganizowanych w Jerozolimie. Z 
podawanych informacji można ocenić państwo Putina jako istotnego gracza 
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międzynarodowego, z którym warto i należy utrzymywać kontakty, by liczyć się w kręgach 
światowych. Korzysta z tego Izrael, budując dyplomatyczne mosty między Moskwą a 
Jerozolimą, którego naocznym wyrazem była uroczystość na izraelskiej ziemi. „Wirtualna 
Polska” przedstawia Federację Rosyjską jako nauczyciela tolerancji, który daje wskazówki 
innym krajom, w jaki sposób eliminować nieprawidłowe odchylenia społeczne takie, jak 
rasizm, czy antysemityzm. WP w przeanalizowanych tekstach pokazała też Rosję w roli 
manipulatora, który stara się wprowadzić w błąd międzynarodową opinię publiczną, chcąc 
przekonać inne liczące się państwa do swojej narracji historycznej. W aspekcie artykułów 
niosących takie treści ukazuje się niejednoznaczny wizerunek Rosji, który z jednej strony 
wskazuje na pozytywne cechy tego kraju, zaś z innej oskarża o manipulacyjny styl uprawianej 
polityki międzynarodowej. 

Dobrane do badania serwisy charakteryzują się nie tylko odmienną linią 
światopoglądową, ale również poziomem zasięgu dotarcia do różnej liczby odbiorców. W 
Polsce według rankingów odwiedzanych stron internetowych w kategorii informacje i media 
na pierwszym miejscu znajduje się „Wirtualna Polska” ze średnim rocznym wynikiem ponad 
208 mln wizyt na stronie, pozostawiając za sobą takie serwisy informacyjne jak Onet, Interia, 
o2, czy gazeta.pl.444 
 

 
Wykres 1 Najczęściej odwiedzane serwisy internetowe w Polsce w kategorii informacje i media, 
źródło: www.similarweb.com (opracowanie własne). 

 
WP od stycznia do czerwca 2021 roku odnotowała ponad 229 mln wizyt na stronie, a 

wizyty te przełożyły się na średni czas przebywania, który wynosi ponad 7 minut.445 Dla 

                                                
444 SimilarWeb, https://www.similarweb.com/, dostęp: 20.07.2021 r. 
445 SimilarWeb wp.pl, https://www.similarweb.com/website/wp.pl/, dostęp: 20.07.2021 r. 
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porównania, „Sputnik” we wszystkich krajach świata odnotował ponad 48 mln wizyt, podczas 
których średni czas na stronie wyniósł około 2 minut.446 Podobny czas średniej długości wizyty 
na stronie od stycznia do czerwca 2021 roku odnotował serwis „Do Rzeczy”, który wyniósł 
niespełna 3 minuty. Jednak serwis ten pod względem liczby wszystkich wizyt na stronie w 
przywołanym zakresie czasowym zdecydowanie odbiega od reszty analizowanych serwisów i 
wyniósł niespełna 8 mln wszystkich odwiedzin.447 

Oznacza to, że serwis „Do Rzeczy”, który jako jedyny spośród wszystkich trzech 
konsekwentnie działa na rzecz odkłamywania polityki historycznej prowadzonej przez Rosję 
oraz próbuje zwracać uwagę na manipulacje Kremla, nie ma wystarczającej siły przebicia 
wśród odbiorców. Wyniki wskazują, że serwisem wiodącym w kreowaniu wizerunku państwa 
rosyjskiego jest „Wirtualna Polska”, zaś serwis „Sputnik Polska” pełni rolę istotnego wsparcia 
w tym zakresie. 

 

 
Wykres 2 Najczęściej odwiedzane serwisy internetowe w Polsce w kategorii informacje i media, 
źródło: www.similarweb.com (opracowanie własne). 

 
Statystyki prezentowane na stronie SimilarWeb pokazują jednak, że szansą na 

zwiększenie liczby odbiorców przez „Do Rzeczy” są media społecznościowe – przede 
wszystkim Twitter. Serwis ten spośród omawianych trzech posiada najwyższy procentowy 
wskaźnik ruchu na stronie pochodzący z prowadzonych kont na kanałach social media, które 
wynosi niespełna 15%, z czego prawie 54% stanowi wspomniany Twitter, zaś niecałe 42% 
pochodzi z linków do artykułów umieszczanych na Facebooku.448 

                                                
446 SimilarWeb sputniknews.com, https://www.similarweb.com/website/sputniknews.com/, dostęp: 20.07.2021 r. 
447 SimilarWeb dorzeczy.pl, https://www.similarweb.com/website/dorzeczy.pl/, dostęp: 20.07.2021 r. 
448 SimilarWeb dorzeczy.pl social, https://www.similarweb.com/website/dorzeczy.pl/#social, dostęp: 20.07.2021 
r. 
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Dla porównania „Sputnik” w wersji międzynarodowej wspiera się większym ruchem na 

stronie dzięki niespełna 11% pracy mediów społecznościowych, które pracują na ten cel. 
Podobnie, jak w „Do Rzeczy”, wiodącą rolę pełni kanał twitterowy z wynikiem ponad 61% 
przekierowań, a w czołówce znalazł się fanpage na Facebooku, który daje niespełna 27% ruchu 
na stronie internetowej.449 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
449 SimilarWeb sputniknews.com social, https://www.similarweb.com/website/sputniknews.com/#social, dostęp: 
20.07.2021 r. 

Rysunek 31 Media społecznościowe, które przekierowują ruch na stronę internetową serwisu dorzeczy.pl, 
www.similarweb.com. 

Rysunek 32 Media społecznościowe, które przekierowują ruch na stronę internetową serwisu sputniknews.com, 
www.similarweb.com. 
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Ostatnie miejsce dotyczące wpływów czytelników za pośrednictwem mediów 
społecznościowych zajmuje „Wirtualna Polska”, której ruch na stronie social media zapewniają 
w zaledwie 4,4%. Odmiennie, niż w dwóch wcześniejszych przypadkach, palmę pierwszeństwa 
przejął Facebook z wynikiem prawie 73%, zaś drugie miejsce objął YouTube, który 
przekierowuje niespełna 18% ruchu na stronę. Twitter plasuje się na trzeciej pozycji z mniej 
niż 5% wpływem na odwiedziny strony.450 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takie proporcje, rozkładające się procentowo na wszystkie trzy serwisy, mogą być 

związane z czynnikami wynikającymi z charakteru każdego serwisu, jak również poziomu 
prowadzonych kanałów mediów społecznościowych przez community managerów. Wysoki 
poziom odwiedzin serwisu WP bez istotnego wsparcia ze strony social media może wynikać z 
zebrania grona lojalnych czytelników serwisu, z którego czerpią wiedzę o bieżących 
informacjach z kraju i ze świata. Użytkowników może również przysparzać istotna grupa osób, 
które posiadają pocztę mailową założoną właśnie w tym serwisie. Tacy internauci zanim 
zalogują się do skrzynki pocztowej mogą zatrzymać się na najświeższych informacjach 
wyeksponowanych w serwisie. 

Mieszany system zdobywania czytelników przez „Sputnik” może świadczyć o tym, że 
posiada grono stałych czytelników, ale ważną rolę odgrywa dla niego serwis Twitter, na którym 
może samodzielnie zamieszczać treści, jak również treściami tymi mogą dzielić się sami 
czytelnicy kanału propagując najciekawsze artykuły z serwisu. 

                                                
450 SimilarWeb wp.pl social, https://www.similarweb.com/website/wp.pl/#social, dostęp: 20.07.2021 r. 

Rysunek 33 Media społecznościowe, które przekierowują ruch na stronę internetową serwisu wp.pl, 
www.similarweb.com. 
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Natomiast „Do Rzeczy” z najwyższym wynikiem ruchu pochodzącego z mediów 
społecznościowych – przede wszystkim z Twittera – będący stosunkowo młodym serwisem 
newsowym stoi przed szansą ciągłego powiększania grona swoich stałych czytelników, jednak 
by to zrobić, musi ciągle pracować nad udoskonalaniem swoich kreacji, by były one bardziej 
atrakcyjne i pobudzały internautów do udostępniania ich. 
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ZAKOŃCZENIE 

Rosja we współczesnym świecie odgrywa niezwykle ważną rolę w wymiarze 
ekonomicznym, gospodarczym, militarnym, społecznym, finansowym,. Jest jednym z 
najbardziej znaczących w skali światowej państw, nie tylko ze względu na jego wielkość, ale 
także znaczenie geopolityczne.  

Media kreują rzeczywistość za pomocą bardzo wielu elementów przekazu, między 
innymi słowa, obrazu, tytułu, podpisów pod zdjęciami, doboru fotografii, użytych określeń w 
stosunku do wydarzeń czy osób, a także pomijaniem faktów, manipulacją informacjami, 
odwoływaniem do symboli. W dyskursie medialnym nie bez znaczenia są też działania 
propagandowe Rosji w internecie oraz prowadzenie tzw. wojny informacyjnej. Niezwykle 
ważne są zarówno w przestrzeni międzynarodowej na płaszczyźnie politycznej oraz medialnej 
narracje narzucane obrazami, odwołania do stereotypów, granie emocjami. Kreowane obrazy 
przy okazji wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, jakimi są obchody rocznic związanych 
z pierwszą i drugą wojną światową, przekładają się na sympatię, bądź antypatię, zaufanie lub 
jego brak wobec Rosji, szczególnie wobec jednocześnie prowadzonych intensywnie działań 
wzmacniających ten przekaz w internecie. Ta aktywność ma znaczący wpływ na utrwalanie 
określonych postaw i opinii w świadomości społecznej. Trudne sąsiedztwo Polski z Rosją ma 
długą historię i przejawia się na wielu poziomach naraz, a strona rosyjska wykorzystuje niemal 
każdą nadarzającą się okazję, by klęskę przekuć we własny sukces, napaść na Polskę ukazać 
jako wyzwolenie, przemilczać niewygodne fakty, niepasujące do obowiązującej w Rosji 
narracji. 

W świetle analiz podjętych w trzech serwisach internetowych „Do Rzeczy”, „Sputnik 
Polska” oraz „Wirtualna Polska” wizerunek Rosji prezentowany przez dziennikarzy tych 
serwisów jest niespójny. Kreowany czy też odzwierciedlany w mediach sprzyjających Rosji 
tzw. głównego nurtu wizerunek Rosji, jaki wyłania się także i z serwisu internetowego 
„Sputnik”, znacznie odbiega od prezentowanego w serwisie „Do Rzeczy”, wręcz skrajnie w 
sposób odmienny, zaś w „Wirtualnej Polsce” czasem zadziwiający siłą prorosyjskiej narracji.  

Serwis „Do Rzeczy”, który jako jedyny spośród wszystkich trzech konsekwentnie i 
aktywnie podejmuje działania kontestujące i krytycznie odnoszące się do polityki historycznej 
prowadzonej przez Rosję oraz demaskuje manipulacje Kremla, jednak posiadając mały zasięg 
w Sieci, nie ma wystarczającej siły przebicia wśród odbiorców. Serwisem wiodącym w 
kreowaniu wizerunku państwa rosyjskiego jest „Wirtualna Polska”, zaś serwis „Sputnik 
Polska” pełni rolę istotnego wsparcia w tym zakresie. 
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Weryfikując sformułowane hipotezy badawcze, w konsekwencji przeprowadzonych 
badań należy stwierdzić, że w kontekście wizerunku Rosji w polskojęzycznych internetowych 
serwisach informacyjnych: 

§ niektóre polskojęzyczne serwisy informacyjne tj. „Wirtualna Polska” uczestniczą w 
dyskursie prorosyjskiej narracji i kształtowania pozytywnego wizerunku Rosji w 
oczach Polaków – hipoteza została zweryfikowana pozytywnie w rozdziale IV; 

§ dyskurs obecny w internetowych serwisach informacyjnych mających charakter 
prorosyjski, tj. „Sputnik Polska”, kreuje Rosję jako państwo prawa broniące kultury, 
tradycji i cywilizacji europejskiej na tle kryzysów Unii Europejskiej – hipoteza została 
zweryfikowana pozytywnie w rozdziale IV; 

§ Rosja w sferze polityki wewnętrznej ma wizerunek państwa o silnym przywództwie 
Władimira Putina oraz słabej roli opozycji – hipoteza zweryfikowana pozytywnie w 
rozdziale II i IV; 

§ w ramach polityki międzynarodowej Rosja, w zakresie analizowanego wizerunku,  
kreuje siebie jako państwo dominujące, wpływowe, mające aspiracje bycia potęgą na 
skalę światową – hipoteza zweryfikowana pozytywnie w rozdziale II i IV; 

§ w sprawach gospodarczych Rosja wizerunkowo uchodzi za państwo bogate w zasoby 
naturalne tj. gaz, węgiel, złoto itp. oraz silnie uzależniające od siebie na tym tle inne 
państwa Europy Zachodniej – hipoteza została zweryfikowana pozytywnie w rozdziale 
II; 

§ Rosja kreuje swój wizerunek jako obrońcy cywilizacji europejskiej oraz państwo 
konserwatywne religijnie – hipoteza została zweryfikowana pozytywnie w rozdziale II 
i IV; 

§ Kreml stara się przy użyciu odpowiednich kanałów komunikacyjnych narzucić swoją 
wizję udziału Rosji w różnych wydarzeniach historycznych – hipoteza została 
zweryfikowana pozytywnie w rozdziale IV. 
Analizując odpowiedzi na postawione pytania badawcze należy stwierdzić, że narracja 

„Wirtualnej Polski” często jest pozytywna dla Rosji, można nawet stwierdzić, że w niektórych 
tematach nawet prorosyjska, a zasięg jej dotarcia nieporównywalny z innymi serwisami w 
Polsce. Podobnie „Sputnik Polska” ma przekaz jednoznacznie prorosyjski, wręcz 
propagandowy, pomijający znaczące fakty. Przekaz „Do Rzeczy” jest antyrosyjski, niechętny 
Federacji Rosyjskiej, próbujący kontestować rosyjską propagandę. Różnica w prezentowaniu 
informacji o tych samych wydarzeniach w badanych trzech serwisach polega na odwoływaniu 
się do pełni informacji, bądź pomijaniu niewygodnych faktów, co ma znamiona manipulacji 
(„Sputnik Polska”), wyraźnie prorosyjskim przekazie dostrzegalnym na poziomie języka, 
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doborze zdjęć, uwypukleniu określonych aspektów, a pomijaniu innych, cytowaniu 
wypowiedzi osób znaczących i wpływowych, odniesieniu do wiarygodnych źródeł (bądź braku 
źródeł) itp.  

W podjętym tytułowym zagadnieniu warto niewątpliwie prowadzić dalsze badania nad 
kreowaniem wizerunku Rosji w internecie, także podjąć się analizy różnego typu przekazów 
medialnych, różnego rodzaju wydarzeń łączących Polskę i Rosję, podjąć się analizy wizerunku 
Rosji w przestrzeni mediów społecznościowych, a także empirycznie warto zbadać 
postrzeganie Rosji w grupie użytkowników internetu. Te działania przekraczały jednak zakres 
pracy. Mimo tego problematyka jest na tyle interesująca i warta dalszych badań, że należy to 
zaznaczyć jako dalsze wyzwania badawcze dla innych badaczy zagadnienia wizerunku Rosji 
w serwisach internetowych. 

Wartym ponownej analizy jest również wątek „Wirtualnej Polski” oraz sposób pisania 
o Rosji w innych tematach niż historyczne. Przeprowadzona analiza case study w postaci 80. 
rocznicy podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow wykazała, że przekaz WP był zdecydowanie 
negatywny zarówno wobec Związku Radzieckiego i jego decyzji z 1939 roku jak również 
wobec Federacji Rosyjskiej i jej aktualnego stanowiska, iż porozumienie z Niemcami było 
legalne i w pełni moralnie uargumentowane. Co więcej, WP przywoływała szczegółowe 
informacje o samym pakcie i o zmieniającym się stanowisku władz Federacji Rosyjskiej na 
przestrzeni lat, o których nie pisały inne z przeanalizowanych serwisów. 

Zupełnie inny wizerunek Rosji „Wirtualna Polska” prezentuje w kontekście 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej piętnując decyzję polskich władz o niezaproszeniu 
kluczowego gościa w postaci Władimira Putina będącego głową państwa, które przesądziło o 
wygraniu wojny przez aliantów. WP broni ZSRR z 1939 roku podkreślając, że wówczas władze 
tego kraju postąpiły właściwie, zarówno z punktu widzenia prawa jak również z punktu 
widzenia moralnego. Jak wykazała analiza, WP także ocenia, iż to polskie władze celowo 
próbują marginalizować rolę Rosji nie zapraszając najwyższych rosyjskich władz do Polski. 

Na łamach „Wirtualnej Polski” można było znaleźć także wiele pozytywnych 
określników charakteryzujących Rosję, jako tę, która broni swojego dobrego imienia,  jest 
bratersko nastawiona do innych państw, a uczciwość historyczna nakazuje zaprosić 
przedstawicieli tego kraju na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej przez wzgląd na 
odegranie kluczowej roli ZSRR w jej wygraniu. 

„Wirtualna Polska” pokazała również przekaz niejednoznaczny wobec Rosji, który 
przyniosło analizowane studium przypadku w kontekście 75. rocznicy wyzwolenia obozu 
Auschwitz. Z jednej strony serwis określa Putina jako ważnego przywódcę, zaś z drugiej 
wskazuje na realizowanie przez niego własnej polityki historycznej niekoniecznie 
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pokrywającej się z udokumentowanymi faktami z okresu II wojny światowej. Pokazana jest 
współczesna Rosja, która przyjmuje postać nauczyciela tolerancji walcząc z antysemityzmem 
na swoim terytorium oraz która może się poszczycić takimi gestami jak wyzwolenie obozu 
Auschwitz. WP przypomina, że Federacja Rosyjska odziedziczyła spuściznę po Związku 
Radzieckim zarówno w tych chlubnych jak i tych niechlubnych kwestiach m.in. związanych z 
ludobójstwami tj. zbrodnia katyńska. 

W ten sposób pokazana narracja „Wirtualnej Polski” na tle przywołanych case studies 
daje niejednoznaczny obraz wizerunku Rosji – zarówno sowieckiej jak i współczesnej – którą 
charakteryzują się treści w tym serwisie. Przyszli badacze tematu wizerunku Rosji na łamach 
WP z pewnością będą mogli wziąć na warsztat badawczy inne tematy, na podstawie których 
będzie możliwe określenie, czy serwis ten mający w pełni kapitał polski jest antyrosyjski, 
prorosyjski, czy stara się być neutralny w podawaniu informacji na temat Rosji. 
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