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Streszczenie: celem niniejszego artykułu jest analiza dyskursu informacyjnego w państwach bał-
tyckich ze szczególnym uwzględnieniem mediów rosyjskojęzycznych będących pod wpływem 
oddziaływania ze strony rosji. przeprowadzone badania mają dać odpowiedź na pytanie o efek-
tywność przekazu informacyjnego obarczonego manipulacją i dezinformacją. punktem wyjścia 
jest stwierdzenie, że obecny kryzys informacyjny w państwach bałtyckich jest wynikiem kształto-
wania nowego typu infotainment, który efektywnie absorbuje uwagę odbiorców rosyjskojęzycz-
nych w państwach bałtyckich oraz wzmacnia i sakralizuje narracje dotyczące pozycji i interesów 
rosji w środowisku międzynarodowym.
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wprowaDzEniE

zdominowanie sfery mediów przez ideologie zaciera charakter informacji jako 
dobra publicznego [Goban-klas 2011] na korzyść rozrywki. Dla państw bałtyc-
kich szczególne wyzwania w sferze informacyjnej wiążą się z oddziaływaniem 
rosji, dla której zasadniczymi metodami są wysoka atrakcyjność (infotainment) 
oraz manipulacja informacjami. zaczerpnięty od neila postmana (1985) neologizm 
będący połączeniem terminów information (informacja) i entertainment (rozrywka) 
oznaczający „oparte na informacji treści medialne lub programowanie, zawierające 
dodatkowo treści rozrywkowe w celu zwiększenia popularności wśród odbiorców 
i konsumentów” [Demers 2005; Langman 2015] zyskał na znaczeniu na przełomie 
lat 80. i 90. ostatniego stulecia. obecnie termin „informacja rozrywkowa” odnosi 
się do mieszania poważnych, niekiedy dramatycznych treści z lekką, rozrywkową 
formą [nowak 2009], którego konsekwencją jest obniżenie jakości faktów (ma-
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nipulacja, deformacja, selekcja) i dewaluacja postaci (ośmieszanie, przekraczanie 
granic prywatności) [wolny-zmorzyński, kaliszewski, Furman 2006].

atutem mediów rosyjskojęzycznych jest odpowiedni dobór tematów i spo-
sobów ich prezentowania, które zapewniają rozrywkę i przyjemny sposób spę-
dzania wolnego czasu. Efektywność wpływu informacyjnego wiąże się z obec-
nością mniejszości rosyjskojęzycznej, w szczególności na łotwie i w Estonii, 
gdzie mniejszości stanowią odpowiednio 32% i 28% mieszkańców. na łotwie 
zamieszkuje ona głównie region łatgalii (60% populacji) i miasto Dyneburg 
(54%). w rydze etniczni rosjanie stanowią niemal 40% mieszkańców (osoby 
rosyjskojęzyczne to ponad połowa mieszkańców). w Estonii mniejszości rosyj-
skojęzyczne koncentrują się w północno-wschodniej części państwa i w stolicy 
(etniczni rosjanie to 37% mieszkańców tallina). w regionie ida-Virumaa 84% 
populacji stanowią osoby rosyjskojęzyczne, podczas gdy 47% posiada rosyjskie 
obywatelstwo lub w ogóle nie posiada obywatelstwa (tzw. obywatelstwo nieokre-
ślone). na Litwie osoby pochodzenia rosyjskiego stanowią ok. 5% mieszkańców.

od lat 90. XX wieku państwa bałtyckie prowadziły polityki integracyjne 
wobec własnych mniejszości narodowych, jednak dotychczasowe badania socjo-
logiczne wskazują na relatywnie niski stopień integracji i potrzebę zachowania 
przez nie własnej kultury [ozoliņa 2016]. podobnego zdania byli nils Muiznieks 
(2010) oraz ieva birka (2016), którzy badali spójność społeczną oraz podatność 
osób rosyjskojęzycznych na wyzwania integracyjne. kwestia ta jest szczególnie 
istotna w warunkach nasilonego wpływu (soft power) ze strony rosji [Laruelle 
2015; pomerantsev 2015], a zwłaszcza w kontekście mediów, które kształtuje 
proces społeczno-kulturowy [novikova 2014].

w kontekście problemów integracyjnych i zagrożeń społecznych w pań-
stwach bałtyckich media rosyjskojęzyczne pełnią istotną rolę. Media rosyjsko-
języczne informują o zjawiskach interesujących ich odbiorców (osób rosyjsko-
języcznych), ważnych z ich punktu widzenia: o nich samych i ich problemach, 
stosunkach z rosją, bezpieczeństwie, rosyjskich wartościach i kulturze. poświę-
cają więcej uwagi szkolnictwu w językach mniejszości, a w ostatnim czasie – 
wojnie na Ukrainie. informacje lokalne są ważniejsze niż te o tematyce mię-
dzynarodowej. Media kreują pozytywny wizerunek osób rosyjskojęzycznych 
i rosji, obarczając winą rządy państw bałtyckich, Usa i nato za obecną sytuację 
polityczną, społeczną i gospodarczą państwa oraz status mniejszości. wzbudzają 
poczucie krzywdy, niesprawiedliwości i budują sowieckie resentymenty. i tak, 
analityczny portal rubaltic.ru, działający od 2013 r. uzasadnia, że u podstaw jego 
działalności leżą „procesy polityczne rozwijające się obecnie na Litwie, łotwie 
i w Estonii – wzrost autorytarnych tendencji, pogorszenie sytuacji gospodarczej, 
degradacja społeczna”. Dodaje, że: „ten konfliktowy proces tworzy destrukcyjne 
tło dla rozwoju państw postradzieckich, pogłębienia integracji euroazjatyckiej 
i normalizacji dialogu między rosją a Unią Europejską”.

rosyjskojęzyczne środowisko informacyjne w państwach bałtyckich jest 
odzwierciedleniem procesów zachodzących w przestrzeni medialnej w rosji, 
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widocznych zwłaszcza po wyborach parlamentarnych (2011) i prezydenckich 
(2012), a następnie aneksji krymu i wojnie na Ukrainie (2014), kiedy w mediach 
rosyjskich zaczęły się pojawiać szczegółowe informacje dotyczące działań władz 
legitymizowanych narodowymi interesami rosji, idealizujące obraz rosji oraz 
agresywne treści wobec jej wrogów [novikova 2014]. prezentują informacje, 
które osoby rosyjskojęzyczne chcą usłyszeć, potwierdzają ich punkt widzenia 
i umacniają ich w przekonaniach, najczęściej zniekształcając fakty i manipulując 
przekazem. określone zasady działań propagandowych zapewniają skuteczność 
i efektywność strategii informacyjnej rosji [Darczewska 2014].

celem niniejszej pracy jest analiza dyskursu informacyjnego w państwach 
bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem mediów rosyjskojęzycznych będą-
cych pod wpływem oddziaływania ze strony rosji. celem badań jest odpowiedź 
na pytanie o efektywność przekazu informacyjnego obarczonego manipulacją 
i dezinformacją. punktem wyjścia jest stwierdzenie, że obecny kryzys informa-
cyjny w państwach bałtyckich jest wynikiem kształtowania nowego typu in-
fotainment, który efektywnie absorbuje uwagę odbiorców rosyjskojęzycznych 
w państwach bałtyckich oraz wzmacnia i sakralizuje narracje dotyczące pozycji 
i interesów rosji w środowisku międzynarodowym. konsekwencją tego rodzaju 
komunikacji jest obniżenie jakości przekazu wspomagane dodatkowo przez ma-
nipulację faktami i fałszowanie informacji (propaganda). wykorzystane w pra-
cy materiały źródłowe: prasowe („segodnya”, „Express nedelya”), telewizyjne 
(pbk) i internetowe (Vesti.lv, press.lv, baltnews, sputnik), monografie i inne 
opracowania naukowe posłużyły odpowiedzi na pytania dotyczące złożonych 
relacji między atrakcyjnością formy i propagandową treścią przekazu informa-
cyjnego stanowiącego jeden z istotnych elementów wpływu rosji w Europie 
Środkowo-wschodniej.

spEcyFika MEDiów rosyjskojęzycznych 
w państwach bałtyckich

programy i kanały w języku rosyjskim są nadawane w mediach państwo-
wych oraz niezależnych (m.in. Delfi, postimees, re:baltica). przedmiotem ni-
niejszego opracowanie są media należące do rosyjskich grup medialnych, które 
transmitują bezpośrednio rosyjską treść na Litwie, łotwie i w Estonii, lub są to 
media w języku rosyjskim, których zawartość jest wzorowana na treści mediów 
rosyjskich. zazwyczaj są finansowane ze źródeł rosyjskich i od nich zależne, co 
wpływa na ich jakość i sposób prezentacji wydarzeń politycznych i społecznych. 
łotewski holding medialny baltijas Mediju alianse transmituje rosyjskie kanały 
telewizyjne na Litwie, łotwie i w Estonii, w tym pervyy baltiyskiy kanal, pbk 
(Первый Балтийский канал) oraz kanały telewizyjne na podstawie zawartości 
medialnej rosyjskiego kanału ntV-Mir (НТВ-Мир), wydaje rosyjskojęzyczną 
prasę Mk-Latviya (МК-Латвия) i Mk-Estoniya (МК-Эстония) oraz prowadzi 
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strony internetowe w tym języku. na łotwie i w Estonii pbk jest jednym z naj-
popularniejszych, oglądany przez 8,7% i 5,7% odbiorców w tych państwach. 
z kolei ntV Mir plasuje się na piątym miejscu pod względem liczby odbiorców 
na Litwie, łotwie i w Estonii (odpowiednio 4,9%; 7,6% i 5,3% mieszkańców) 
[krūtaine, Loit, staselis, puriņa 2017].

łotwa jest jedynym państwem bałtyckim, w którym trzy spośród pięciu naj-
bardziej popularnych tytułów prasowych wydawanych jest w języku rosyjskim. są 
to „Mk-Latviya” (МК-Латвия, w 2015 r. jej nakład wynosił 198 tys. egzempla-
rzy), „segodnya” (Cегодня) i „Latvijskie Vesti” (Латвийские Вести). Dominuje 
tu retoryka etniczna. Media poświęcają wiele uwagi sprawom rosyjskojęzycznym, 
problemom socjalnym, podkreślają wartości i tradycję rosyjską, odnoszą się do 
rosyjskich korzeni w państwowości łotewskiej, bagatelizując politykę państwa 
i całego społeczeństwa. prasa rosyjsko- i łotewskojęzyczna są całkowicie od 
siebie niezależne. Dlatego ocena wydarzeń i zjawisk w państwie w tych dwóch 
mediach zdecydowanie się różni. to znacznie ułatwia rosji działania propagan-
dowe i pozostawia mniejszości rosyjskojęzyczne w zależności informacyjnej. 
Mniejszości te zarzucają mediom państwowym, że są jednostronne, nieobiek-
tywne i skoncentrowane na sprawach dotyczących etnicznej większości, a rosję 
i mniejszość rosyjskojęzyczną postrzega jako źródło konfliktu. Media łotewskie 
dużo rzadziej prezentują tematy, które interesują rosyjskojęzycznych mieszkań-
ców. Dyskurs dotyczący tożsamości politycznej (obywatelskiej) jest nieobec-
ny w obu językach. nieobecny jest także dialog między grupami etnicznymi, 
najczęściej pojawiają się wzajemne oskarżenia i brak zaufania. Duże znaczenie 
mają portale informacyjne w języku rosyjskim: Vesti.lv, sputnik.lv, rubaltic.ru,  
Ves.lv, press.lv, reprezentujące narrację prokremlowską. negatywnie oceniają po-
litykę łotwy, obwiniając władzę o dyskryminację osób rosyjskojęzycznych w tym 
państwie. Grupą docelową są młodzi ludzie korzystający z portali internetowych 
i mediów społecznościowych, które pozwalają na szybki dostęp do informacji, 
interakcję z innymi użytkownikami oraz anonimowość.

popularność mediów rosyjskojęzycznych na łotwie powoduje, że mniejszo-
ści żyją w izolacji od większości społeczeństwa, są słabo zintegrowane i tworzą 
odrębne od łotewskiego społeczeństwo informacyjne [rozukalne 2016]. na przy-
kład wiele osób we wschodnich regionach łotwy nie ma dostępu do cyfrowych 
mediów w języku państwowym, dobrze odbiera za to telewizję z rosji i białoru-
si. odsetek osób korzystających jednocześnie z różnych alternatywnych źródeł 
informacji (czytających prasę lub oglądających telewizję w językach rosyjskim 
i narodowym) jest niewielki. Dodatkowo media rosyjskojęzyczne są efektywnym 
kanałem komunikacji między społeczeństwem rosyjskojęzycznym a partiami 
i organizacjami działającymi na rzecz rosjan na łotwie oraz promującym wizję 
i politykę rosji [kirwiel 2017].

podobnie jak na łotwie, w Estonii środowisko informacyjne jest głęboko 
podzielone, nie tylko ze względu na język transmisji [Dougherty, kaljurand 2015]. 
Mimo że w kanałach telewizji estońskiej niektóre programy są nadawane po 
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rosyjsku (lub z podpisami w języku rosyjskim), mniejszość rosyjskojęzyczna naj-
chętniej ogląda rosyjskie prokremlowskie giganty medialne: rt i sputnik. są też 
lokalne media rosyjskojęzyczne o zasięgu regionalnym. Estońska rosyjskojęzycz-
na telewizja EtV+ początkowo odnosiła sukcesy, jednak trudno jej konkurować 
z telewizją z rosji, która cieszy się dużą popularnością i oglądalnością. w rosyj-
skojęzycznych mediach publicznych w Estonii mniej czasu poświęca się sprawom 
rosyjskim, a ton wypowiedzi w kwestiach polityki Estonii lub relacji z rosją jest 
łagodniejszy [parshukov 2017]. na rynku dostępna jest rosyjskojęzyczna prasa: 
„Moskovskij komsomolec” – Estonia (Московский Комсомолец – Эстония) 
i „Delovye Vedomostii” (Деловые Ведомости). „komsomolskaya pravda v bal-
tii” (Комсомольская Правда в Балтии) jest gazetą wydawaną w tallinie, dystry-
buowaną w Estonii, łotwie i Finlandii, w nakładzie 5–12 tys. sztuk. od 2008 r. 
w Estonii odbywają się także spotkania informacyjne w ramach klubu impressum 
organizowane przez dziennikarzy powiązanych z gazetą „komsomolskya prav-
da”. w 2015 r. Estonia odmówiła przyjazdu i udziału w spotkaniu impressum 
włoskiego dziennikarza Gulietto chiesa, sympatyzującego z rosją i otwarcie 
popierającego aneksję krymu1. we wschodnich regionach większość tytułów 
prasowych ukazuje się w języku rosyjskim („narva”, „narvskaya Gazeta”, „Viru 
prospekt”, „narvskiy rabochiy”). najpopularniejszy tygodnik „Gorod” (Город) 
jest dostępny bezpłatnie w narwie i jej sąsiedztwie. rzetelna, dobra informacja 
jest kosztowna, dlatego sukcesywnie spadają nakłady prasy rosyjskojęzycznej 
[jõesaar, rannu, jufereva 2013]. w 2009 r. zamknięto m.in. wysokonakładową 
„Molodozh’ Estonii” (Молодёжь Эстонии), a w 2016 r. – „Den’ za Dnem” (День 
за Днем). postimees ograniczono do wydawnictwa online. za oficjalne powody 
uznano przyczyny społeczno-ekonomiczne: spadek czytelnictwa drukowanego 
oraz wzrost zainteresowania źródłami online, jednak część odbiorców uważa, że 
to kolejny krok elit narodowych skierowany przeciwko językowi rosyjskiemu 
w Estonii. Media stawiają więc na tanią, emocjonalną, prostą i rozrywkową in-
formację, dostępną online. wśród portali informacyjnych uwagę zwraca baltnews 
kierowany przez aleksandra kornilova, członka rady koordynacyjnej rosyjskiej 
Diaspory, a oficjalnie finansowany przez spółkę z holandii.

na Litwie media rosyjskojęzyczne są mniej popularne, jednak produkcje 
rosyjskie pojawiają się na kanałach litewskich [Maliukevičius 2015]. pbk pro-
ponuje widzom lokalne programy (m.in. „Litovskoye vremia”). Działają por-
tale informacyjne sputniknews.lt i baltnews.lt, których odbiorcami są również 
osoby polskiego pochodzenia. Dlatego w ostatnich latach portale te poświęciły 
znaczną uwagę problemom i statusowi polskiej mniejszości narodowej w regionie 
wileńskim oraz konfliktom polsko-litewskim. publikacje starały się przekonać 

1  na spotkaniu klubu dyskusyjnego, który odbył się w kaliningradzie 20 kwietnia 
2018 r., chiesa stwierdził, że władze państw bałtyckich zostały wybrane i przeszkolone 
przez tajne służby amerykańskie, a w wyniku uzyskania niepodległości państwa bałtyckie 
stały się de facto kolonią stanów zjednoczonych ameryki [baltnews 2018].
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odbiorców, że Litwa dyskryminuje miejscowych polaków oraz, że polska nie 
zrzeka się roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów. niszowe alternatywne 
media społecznościowe zarządzane przez liderów prokremlowskich nGo działa-
jących na Litwie są oskarżane o rozprzestrzenianie treści korzystnych dla rosji 
[state security Department… 2018]. rosyjskojęzyczne media na Litwie promują 
nato- i eurosceptycyzm, jednak ich efektywność i możliwości poszerzenia gro-
na odbiorców są ograniczone. Dodatkowo Litwa prowadzi bardziej restrykcyjną 
politykę informacyjną w porównaniu do łotwy i Estonii.

InfotaInment I DezInfOrmacja

wysoka pozycja pbk, znaczny udział prasy rosyjskojęzycznej na łotwie 
oraz zauważalny wzrost odbiorców portali informacyjnych w ostatnich latach 
w omawianych trzech państwach są wynikiem popularności treści audiowizu-
alnych i rozrywkowych jako źródło informacji [krūtaine, Loit, staselis, puriņa 
2017]. Media powołują się na znane autorytety, aby uwiarygodnić przekaz (choć 
sami autorzy tekstów często pozostają anonimowi). prezenterzy telewizyjni są 
atrakcyjni, elokwentni, dobrze ubrani. krótkie, chwytliwe informacje, niefor-
malny język, uproszczenia i generalizacje ułatwiają zapamiętywanie. niezwy-
kłość obrazu, tragedia i sensacja pobudzają emocje odbiorcy. w mediach nie ma 
tematów tabu, zdecydowanie i ze stanowczością informują „o tym, o czym inni 
milczą”2. polityczny infotainment stał się egalitarny, zrozumiały i dostępny dla 
masowych odbiorców [novikova 2014]. wysoka oglądalność mediów wynika 
z atrakcyjności wizualnej i najnowszych technologii, tj. dobrze zorganizowanej 
strony internetowej, przykuwających uwagę haseł, platform ViDEo, transmisji 
dźwięków i obrazów dobrej jakości, szybkości przekazu. Dynamika treści i na-
tychmiastowość komunikatów odpowiadają intensywności zjawisk otaczającej 
rzeczywistości oraz nie pozostawiają czasu odbiorcy na pogłębioną refleksję. 
przekaz jest dostosowany do konkretnych grup docelowych i do ich potrzeb 
[podobas 2011]. Młodych odbiorców przyciągają spersonalizowany komunikat, 
social media, blogi i możliwość komentowania zjawiska, która ułatwia ciągłą 
interakcję. Funkcja ta pozwala odbiorcom przedstawiać ich własne stanowisko 
i kształtować ich przekonanie, że są włączeni w proces tworzenia dyskursu in-
formacyjnego [antczak, plashkina 2017].

informacja jest produktem, dobrem konsumpcyjnym, towarem do sprzedaży, 
nie służy wyłącznie celom informacyjnym. rosja wykorzystuje informację jako 
narzędzie w realizacji jej interesów w państwach bałtyckich, w celu wpłynięcia na 
odbiorców rosyjskojęzycznych, zdestabilizowania sytuacji wewnętrznej państw 
bałtyckich, zdyskredytowania ich rządów narodowych, osłabienia spójności we-
wnętrznej Europy (krytyka UE i nato), wzniecenia konfliktów społecznych 

2  „Говорим то, о чем другие молчат” – hasło promujące sputnik.

18 aleksandra kuczyńska-zonik



i kreowania pozytywnego obrazu rosji (tab. 1). Media rosyjskojęzyczne są czę-
ścią strategii informacyjnej rosji [kuczyńska-zonik 2016]. odpowiadają rów-
nież potrzebom informacyjnym grupy docelowej, która obwinia rządy narodowe 
Litwy, łotwy i Estonii za swój status społeczno-ekonomiczny, utożsamia się 
z rosją i jest podatna na hasła populistyczne i propagandowe ze strony rosji.

tabela 1. Media rosyjskojęzyczne w państwach bałtyckich

narracja cel Metody państwa przykłady
Euro-scepty-
cyzm

podziały spo-
łeczne

Dobrobyt 
republik 
w okresie 
sowieckim 
oraz nie-
równości 
społeczne 
spowodowa-
ne wejściem 
do UE

zwłasz-
cza 
łotwa 
i Litwa

sputnik informował, że łotwa 
trwoni pieniądze z funduszy UE. 
komentując debatę dotyczącą nord 
stream 2, powoływał się na rosyj-
skich ekspertów, którzy ostrzega-
ją, że przeciwnicy budowy nord 
stream będą próbowali wykorzystać 
wszystkie możliwe narzędzia, aby 
opóźnić budowę gazociągu

sceptycyzm 
wobec 
nato

osłabienie spój-
ności wewnętrz-
nej nato, 
wzrost poczucia 
zagrożenia ze 
strony nato, 
osłabienie sto-
sunków z Usa

protest prze-
ciwko obec-
ności nato 
w regionie

Litwa, 
łotwa, 
Estonia

w styczniu 2017 r. w rosyjskiej sta-
cji telewizyjnej rossiya 24 skomen-
towano obecność wojsk nato na 
łotwie jako kosztowne i bezcelowe. 
w tym samym czasie prokremlow-
ski portal newsbalt.ru opublikował 
artykuł, z którego wynikało, że 
obecność żołnierzy sojuszu na Li-
twie oznacza okupację Litwy przez 
zachód

stosunki 
z Usa

Dyskredytowa-
nie elit narodo-
wych, podziały 
społeczne

oskarżanie 
o służalczość 
państw 
bałtyckich 
wobec Usa 

Litwa, 
łotwa, 
Estonia

sputnik skomentował, że w zamian 
za współpracę z „nieprzewidywal-
nym” Donaldem trumpem i jego 
pomoc w ochronie przed rosją pań-
stwa bałtyckie będą musiały zwięk-
szyć wydatki w nato i zakupić 
sprzęt wojskowy od Usa. Dodatko-
wo państwa bałtyckie ze względu na 
„absolutnie nieelastyczną pozycją 
na peryferiach europejskiej polity-
ki” stoją na przeszkodzie stabilizacji 
stosunków rosyjsko-zachodnich

stosunki 
z zSrr/
rosją

podziały spo-
łeczne, dyskre-
dytowanie elit 
narodowych na 
arenie między-
narodowej

oskarżanie 
o rusofobię

zwłasz-
cza Li-
twa, także 
łotwa, 
Estonia

na portalu Русский мир (russkij 
mir) pojawił się wywiad z francu-
skim dziennikarzem Dimitrim de 
koshko, który wyjaśnił, że rusofo-
bia stała się elementem spajającym 
UE, a prym w tej kwestii wiodą pań-
stwa bałtyckie
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narracja cel Metody państwa przykłady
stosunki 
z zSrr/
rosją

promocja pozy-
tywnego obrazu 
rosji

rosja jako 
alternatywa 
dla rządów 
narodowych 
i ideologii 
zachodniej

zwłasz-
cza 
łotwa, 
Estonia

sputnik poinformował, że mimo 
nasilonej zachodniej propagandy 
większość mieszkańców państw 
bałtyckich jest pozytywnie nasta-
wiona do rosji i popiera współpracę 
ze wschodnim sąsiadem

polityka 
pamięci

podziały spo-
łeczne

promocja ro-
syjskiej wizji 
ii wojny 
światowej, 
nostalgia za 
zSrr

łotwa, 
Estonia, 
w mniej-
szym 
stopniu 
Litwa

na stronie rubaltic pojawiła się 
informacja, że zakaz propagowania 
symboli sowieckich oraz dyskredy-
tacja zsrr wynika z lęków państw 
bałtyckich. w rzeczywistości rosja 
nie stanowi dla nich żadnego za-
grożenia. ponadto portal podał, że 
związek radziecki miał wyższy po-
ziom bezpieczeństwa i zabezpiecze-
nia społecznego niż obecne państwa 
bałtyckie 

Dyskredytowa-
nie elit narodo-
wych, podziały 
społeczne

oskarżanie 
o fałszowa-
nie historii, 
nielegalne 
usuwanie 
pomników 
sowieckich

łotwa, 
Estonia

sputnik powołał się na słowa rzecz-
niczki rosyjskiego Msz Marii za-
charowej o tym, że przez usuwanie 
pomników żołnierzy radzieckich 
państwa bałtyckie starają się „oczyś- 
cić pole informacyjne” oraz rozpo-
wszechniają zniekształcony obraz 
historiiDestabilizacja 

wewnętrzna, 
postawy anty-
rządowe

oskarżanie 
o nieudol-
ność, niede-
mokratycz-
ność rządów 
narodowych

zwłasz-
cza ło-
twa i Li-
twa, także 
Estonia

Dyskredytowa-
nie elit narodo-
wych na arenie 
międzynarodo-
wej

oskarżanie 
o dyskry-
minację 
mniejszości 
narodowych 
i etnicznych, 
powoły-
wanie się 
na raporty 
instytucji 
międzynaro-
dowych i po-
wszechnie 
uznawanych 
nGo

łotwa, 
Estonia
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narracja cel Metody państwa przykłady
polityka 
wewnętrzna

Dyskredytowa-
nie elit narodo-
wych na arenie 
międzynarodo-
wej, podziały 
społeczne

oskarżenie 
o ignorowa-
nie prawa 
międzyna-
rodowego 
przez rządy 
(status nie-
obywatela)

łotwa, 
Estonia

we wrześniu 2014 r. konstantin 
Dolgov, komisarz ds. praw człowie-
ka, demokracji i rządów prawa przy 
rosyjskim Msz spotkał się z przed-
stawicielami mniejszości rosyjsko-
języcznych Litwy, łotwy i Estonii 
w rydze. Dolgov skrytykował rzą-
dy państw bałtyckich, które traktują 
osoby rosyjskojęzyczne jako „oby-
wateli drugiej kategorii”

oskarżenie 
o łamanie 
wolności 
słowa

łotwa, 
Litwa

w 2014 r., konstantin Dolgov na 
swoim twitterze określił ogranicze-
nia dla rosyjskiej telewizji rtr na 
łotwie jako cenzorowanie informa-
cji i łamanie fundamentalnych praw 
dostępu do mass mediów. w podob-
nym tonie wypowiadali się dzienni-
karze na łamach sputnika

Źródło: autor.

przekaz informacyjny w mediach rosyjskojęzycznych jest dostosowany do 
uwarunkowań politycznych oraz specyfiki odbiorców na Litwie, łotwie i w Es-
tonii, dlatego narracje w mediach różnią się w zależności od państwa. spośród 
trzech państw bałtyckich władze Litwy są najbardziej krytyczne wobec rosji. 
w związku z tym w mediach rosyjskojęzycznych w tym państwie dominuje narra-
cja eurosceptycyzmu oraz negacji wobec Usa i nato w celu osłabienia związku 
Litwy ze światem zachodnim. z jednej strony władze są oskarżane o rusofobię, 
a z drugiej – budowana jest koalicja mniejszości polskiej i rosyjskojęzycznej 
w celu dyskredytacji elit narodowych i osłabienia spójności społecznej. na ło-
twie i w Estonii z powodu licznej mniejszości rosyjskojęzycznej częściej pojawia 
się pozytywny obraz rosji. promowana jest rosyjska wizja historii. w kierunku 
rządów narodowych jest kierowana krytyka wspierania neonazizmu i neofaszy-
zmu3 oraz fałszowanie historii (w związku z usunięciem pomnika „brązowego 
Żołnierza” z centrum tallina w 2007 r.). Działania dotyczące promocji wartości 
historycznych i tradycji patriotycznych można interpretować w kontekście po-
trzeby zabezpieczenia interesów w rosyjskiej strefie wpływów oraz tworzenia 
wspólnoty tzw. Русский мир (Świat rosyjski). Dodatkowo rządy omawianych 
państw są oskarżane o dyskryminację mniejszości i pozbawianie ich praw poli-
tycznych i kulturowych. wzmacniane są podziały etniczne, osłabiana spójność 

3  nawiązanie do marszu weteranów łotewskich oddziałów waffen ss, które walczyły z woj-
skami sowieckimi podczas ii wojny światowej, i ich sympatyków, zwykle członków łotewskich 
organizacji nacjonalistycznych. wydarzenie odbywa się w rydze 16 marca – w rocznicę bitwy nad 
rzeką wieliką w obwodzie pskowskim z armią radziecką w 1944 r.
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społeczna, zwłaszcza na płaszczyźnie ekonomicznej, budowane jest przekonanie 
o społecznym dobrobycie w zsrr.

największe znaczenie w działaniach propagandowych ma telewizja i inter-
net, wzrasta znaczenie mediów społecznościowych. w mediach dominuje prze-
kaz negatywny: krytyka zachodu (nato, UE) i narodowych elit w państwach 
bałtyckich [Mozers 2007]. Media rosyjskojęzyczne opisujące zdarzenia organi-
zowane przez radykalne ultraprawicowe ruchy narodowe dowodzą popularności 
ekstremistycznych ideologii (neonazistowskich) wspieranych przez rządy państw 
bałtyckich. promocja rosyjskich wartości i kultury ma charakter drugorzędny, 
przy czym aprobata dla polityki władimira putina nie zawsze jest jednoznaczna 
i wyartykułowana. Media odwołują się do historii i symboli, tworzą mity i iluzje, 
sakralizują obraz związku radzieckiego. tropy sowieckie pojawiają się w przy-
wołaniach historii życia indywidualnych ludzi, pozwalających utożsamiać się 
ze „zwykłymi obywatelami”, a także znaków i przedstawień upamiętniających 
i gloryfikujących wydarzenia z przeszłości. i tak, pamiątkowe 5-rublowe monety 
z kolekcji „Miasta – stolice państw wyzwolone przez wojska sowieckie od oku-
pantów niemiecko-faszystowskich”, wypuszczone w 2016 r. przez bank central-
ny Federacji rosyjskiej stały się okazją do przypomnienia „prawdziwej historii” 
państw bałtyckich. na monetach znalazły się m.in. rzeźby z okresu sowieckiego 
z Estonii, Litwy i łotwy oraz daty „wyzwolenia” miast: tallina – 22.09.1944 r.; 
wilna – 13.07.1944 r. i rygi – 15.10.1944 r.

zdaniem rosji na terenie republik bałtyckich w 1940 r. nie miały miejsca 
żadne działania wojenne, a włączenie ich w zsrr dokonało się na mocy dobro-
wolnych porozumień z rządami tych państw. Dodatkowo w okresie tym w bał-
tyckich republikach sowieckich władzę sprawowały instytucje narodowe, co ma 
zaprzeczać rzekomej okupacji ze strony zsrr. w tym samym tonie na łamach 
m.in. sputnika i baltnews.lt relacjonowano marsz „nieśmiertelnego pułku” – 
sentymentalnego pochodu weteranów wielkiej wojny ojczyźnianej i ich rodzin 
niosących portrety swoich bliskich, odwołujących się do tradycyjnych wartości: 
państwa, honoru i rodziny. te kulturowe prowokacje wyzwalają emocje odbior-
ców (osób rosyjskojęzycznych) i władz narodowych Litwy, łotwy i Estonii, 
powodując chaos informacyjny i wzajemne oskarżenia, a w rezultacie napięcia 
i pogłębienie konfliktów społecznych.

Media tworzą wizję pożądanej przyszłości. wyimaginowany obraz „lepszego 
świata” pozwala przetrwać osobom, które z powodu pochodzenia i języka nierzad-
ko zmagają się z niskim statusem społecznym i ekonomicznym [kuczyńska-zonik 
2017]. narracja medialna koncentruje się na utrzymywaniu znacznych podziałów 
etnicznych w społeczeństwie oraz wzajemnego braku zaufania wobec grup spo-
łecznych w państwie. wpływa to na stopień stabilności politycznej, społecznej 
i kulturowej państwa. szczególnym przypadkiem jest łotwa, gdzie podziały na 
linii etnicznej są największe; w nieco mniejszym stopniu problem dezinformacji 
dotyczy Estonii, gdzie społeczeństwo jest bardziej świadome zagrożeń informa-
cyjnych, a polityka państwa – bardziej otwarta i liberalna. techniki manipulacji są 
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różnorodne: pojawiają się uproszczenia poznawcze, podział na my–oni (tworzenie 
wizerunku wroga), teorie konspiracyjne. język jest emocjonalny (język perswazji 
lub negacji), napastliwy i agresywny.

konkLUzjE

zwolennicy komercjalizacji informacji podkreślają znaczenie infotainment 
w demokratyzacji debaty publicznej. przestępność i łatwość odbioru informacji 
wpływa na jej dostępność i kształtuje alternatywne środowiska informacyjne. 
prostota przekazu ułatwia zrozumienie skomplikowanych tematów politycz-
nych masowym odbiorcom. ich przeciwnicy zwracają uwagę na trywializację 
i marginalizację informacji, obniżenie jakości dyskursu publicznego, a w efekcie 
deformację i manipulację informacją. w tym znaczeniu infotainment jest zaprze-
czeniem demokracji, gdyż obniża zdolność i potrzebę refleksji, upraszcza obraz 
i fałszuje rzeczywistość. propaganda, manipulacja i dezinformacja stały się bar-
dziej agresywne w związku z aneksją krymu przez rosję. jednocześnie państwa 
bałtyckie podjęły działania przeciwko wzmożonemu wpływowi informacyjnemu. 
w 2015 r. rosyjskojęzyczny kanał rtr planeta na Litwie został zawieszony na 
trzy miesiące z powodu propagowania nienawiści między narodem ukraińskim 
a rosyjskim. już wcześniej, w 2014 r., taką samą karę otrzymał ntV z powodu 
fałszywego przekazu o działaniach armii sowieckiej na Litwie w 1991 r. podob-
nie łotwa w 2014 r. oraz w 2016 r. wprowadziła ograniczenia dla rtr planeta 
z powodu przekazywania fałszywych informacji na temat aneksji krymu i wojny 
na Ukrainie, a w 2016 r. łotewski sputnik utracił prawo do korzystania z domeny 
.lv w związku z oskarżeniem o propagandę i dezinformację. państwa bałtyckie sta-
rają się także kształtować otwarte, dojrzałe, niezależne środowisko informacyjne 
dostępne dla osób rosyjskojęzycznych. w 2015 r. Estonia rozpoczęła nadawanie 
rosyjskojęzycznego kanału EtV+. obecnie ma bardzo niewielką oglądalność, 
trudno mu konkurować z mediami rosyjskimi. przypuszcza się, że w przyszłości 
może sprzyjać nie tylko integracji społeczności rosyjskojęzycznej w Estonii, ale 
także inicjować wzajemne kontakty i wzbudzać tolerancję i zaufanie między naro-
dami rosyjskim i estońskim. podobne propozycje utworzenia rosyjskojęzycznego 
kanału LtV pojawiły się w 2015 r. na łotwie, jednak nie zostały zaaprobowane 
przez rząd, który obawiał się zwiększenia użycia języka rosyjskiego w przestrzeni 
medialnej łotwy [Dimantas 2016].

popularność języka rosyjskiego, pozytywny stosunek do kultury rosyjskiej 
i symboli, a także nostalgia i sowieckie resentymenty kształtują korzystne warunki 
dla rosyjskojęzycznego środowiska informacyjnego w państwach bałtyckich. 
szczególnym rodzajem przekazu jest infotainment jako przykład zastosowania 
elementów kultury zachodniej [Meister 2016] lub szerzej – globalnej (global 
infotainment) [thussu 2007], polegający na wykorzystaniu nowych metod i in-
strumentów wzmacniających dotychczasowe wzorce kulturowe i społeczne kon-
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strukcje. nowy rodzaj infotainment wspomaga propagandę rosyjską w państwach 
bałtyckich w realizacji celów obecnych władz rosji, przez destabilizowanie 
sytuacji wewnętrznej państw bałtyckich, dyskredytowanie ich elit, wspieranie 
postaw antyrządowych, wzniecanie konfliktów społecznych oraz promowanie 
pozytywnego obrazu rosji.

strategia informacyjna rosji wobec państw bałtyckich jest efektywna, a po-
łączenie infotainment i dezinformacji przynosi rezultaty. Media rosyjskojęzyczne 
pełnią rolę instytucji politycznych nastawionych na maksymalizację politycznego 
zysku. Mniejszości rosyjskojęzyczne są sceptyczne wobec informacji, przestały 
dowierzać mediom (zarówno tym rosyjskojęzycznym, jak i w językach naro-
dowych Litwy, łotwy i Estonii), wzrasta chaos informacyjny. Mimo że szeroki 
dostęp do różnych źródeł informacji umożliwia weryfikację przekazu, nie wpływa 
to na poziom oglądalności mediów rosyjskojęzycznych, gdyż programy te są zde-
cydowanie bardziej interesujące i przyciągające uwagę odbiorców niż programy 
rodzimej produkcji. wysoka konkurencyjność, fragmentaryzacja i komercjali-
zacja rynku medialnego powodują nastawienie mediów na zaspokajanie potrzeb 
odbiorców. Dlatego koncentrują się one na sprawach w regionie i problemach, 
które bezpośrednio dotyczą widzów. jednocześnie kulturowe utożsamianie się 
z rosją nie oznacza bezrefleksyjnej aprobaty dla polityki putina. tożsamość 
obywatelska (civil identity) może być kształtowana niezależnie od tożsamości 
kulturowej (cultural identity) [zimmer 2003], funkcjonować równolegle, dopeł-
niać lub wykluczać drugą tożsamość. chociaż osoby rosyjskojęzyczne są lojalne 
wobec państwa, w którym przebywają, akceptują symbole narodowe i wartości 
polityczne, chcą zachować język, tradycję i rosyjską narrację historyczną. przy 
intensyfikacji prokremlowskiej dezinformacji i negacji postaw obywatelskich 
w państwach bałtyckich kryzys tożsamościowy u osób rosyjskojęzycznych może 
się pogłębiać.

Title: infotainment and Disinformation in russian-speaking Media in the baltic states

Summary: a paper deals with an information discourse in the baltic states with particular em-
phasis on russian-speaking media influenced by russia. the aim of the research is to show infor-
mation in manipulation and disinformation campaign. My point of departure is that currently an 
information crisis in the baltic states results from the process of shaping a new type of infotain-
ment that effectively absorbs the attention of russian-speaking audiences in the baltic states and 
strengthens and sacralizes narratives regarding russia’s position and its interests in the interna-
tional environment.

Keywords: infotainment, disinformation, the baltic states, russia
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