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Abstract 
 
If you write a phrase in the Google search system: "Russian propaganda in ...", you will get 

several offers/continuations: Ukraine, the Baltic countries, the Czech Republic, Finland, the 

United Kingdom, Germany, Moldova, Bulgaria, the United States … but there is almost 

nothing about Poland. A search result: "Russian Propaganda in Poland" mainly includes a 

review of the facts oriented on the neutralization of Russian propaganda (“Britain and 

Poland will work to fight Russian propaganda“; “Poland hosts meeting on countering 

Russian propaganda" etc.). Of course, Google search cannot be considered as an 

academic source but it more or less reflects the quality/severity/actuality of Kremlin hybrid 

war methods in Poland. This dimension requires a thorough analysis and fundamental 

research because the reasons cannot be found in the near past… It brings us back to the 

historical facts that happened many centuries ago. 



General Review of Polish-Russian Relations 

   

Russian-Polish relations are very long, intensive, and complex. You will hardly find a foreign 

state actor, that has caused so much damage to Poland as the Russian Empire and the 

Soviet Union did. 

 

The Polish-Russian historical antagonism dates back to the 15th century: war between 

Moscow and the Polish-Lithuanian Community (1492-1570). Then there was the first Polish-

Russian war in 1577-1582, the second (1609-1618), the third (1632-1634), the fourth (1654-

1667), the fifth (1733-1735), the sixth (1768-1772), the seventh (1919-1931), the eighth 

(1939) etc. (Bohun, 2018). 

 

Apart from these military escalations the Kremlin divided Poland (rozbiór) three times (in 

1772, 1793 and 1795). "Although Prussia and Austria had participated in the disappearance 

of Poland from the world map, but neither of them carried out such brutal repressions as 

the Russian Empire," says the professor of The University of Szczecin, Renata Gałaj-

Dempniak (Gałaj-Dempniak, 2018). 

 

The last part of the 1795 fragmentation resulted in the loss of independence for 123 years 

(Polska pod zaborami). In the history of Poland the time has dawned when not only 

independence was limited but almost every aspect of Polish national identity - language, 

literature, culture, and religion. During the 123-year occupation the Russian Empire brutally 

suppressed two military revolts of Poles - in 1830-1831 ("November") and 1863-1864 

("January"). After the last rebellion the 22-point multi-year plan of Russification was 

enacted. The plan included: 

- Abolition of the formal autonomy of the Kingdom of Poland; 

- Announcement of martial law for the next 50 years; 

- Expulsion of thousands of Poles to Siberia; 

- Appointment of Russians on high and average administrative positions throughout 

the country; 

- Disappearance of the term "Polish" (Polski/a) from every private and public 
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institution;  

- Abolition of Polish higher education institutions and launching mandatory teaching of 

Russian language in schools; 

- Prohibition of any contact with the Vatican and the Pope to the representatives of the 

Catholic Church of Poland. 

 

When Poland regained the independence in 1918, once more Russia (but this time 

Bolshevik) became the principal threat to the sovereignty of Second Republic (II RP). 

However, Warsaw managed to maintain independence by defeating the Bolsheviks in 1921 

(Bohun, 2018). 

 

The existence of II RP only continued for 21 years. On September 17, 1939, on the basis 

of the Ribbentrop-Molotov secret pact, the Soviet Union attacked Poland from the east, 

while Poles were resisting to the Nazi German invasion on the west. 

 

The tragic events of World War 2 (WW2) were particularly destructive for Poland. Apart 

from human and infrastructural destruction the Soviet secret services carried out a classified 

operation and slaughtered approximately 22 000 Polish officers (in Katyń and other Soviet 

cities). In addition, in those days more than 60 000 Poles were expelled to Central Asia from 

their homeland (Platajs, 2016). 

 

After the WW2 Poland became the Socialist bloc country for the next 40 years 

(involuntarily). Throughout this period communist regime did not stop repressions of Polish 

elite and the Catholic Church … on the contrary, Poland became a place for the political 

vendetta and massive arrests. There were such tragic events as brutal dispersal of Polish 

youth by the Soviet troops in 1968 and a martial law in 1981. 

  

To put in a nutshell, it is impossible to talk about Poland's internal and foreign policy without 

a historical introduction, because the above-mentioned events determined Third Republic’s 

(III RP) initial steps and future policy. 
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Local Political Landscape towards Russia  

 

Due to the bitter historical lessons, after the end of communism in Poland in 1989, the 

country set out two main foreign policy orientations: 

- Integration into NATO and the European Union; 

- Support former Communist states: Lithuania, Belarus, and Ukraine (Cziomer, 2015). 

 

Of course, this choice was made because of the Russian factor as a potential threat. The 

membership into NATO would be a guarantee for country’s security and integration into the 

EU – a perfect opportunity for multilateral development. Strong Lithuania, Belarus, and 

Ukraine would create the so-called "buffer zones” and bring regional stabilization (Wenerski, 

2015). 

 

Despite the fact that since 1989 the authorities, discourse, and political agenda have been 

changing in Poland, none of the governments have neglected above-mentioned 

fundamental geopolitical purposes. As a result, Poland became a member of NATO in 1999 

and in 2004 integrated into EU. 

 

The main priority of all the Polish governments was to approach to strategic partners: the 

United States, Germany, France and Great Britain (Cziomer, 2015).  

 

Since the "Law and Justice" (PiS) came to government in 2005 (led by the brothers 

Kaczyński), Polish ruling elite discourse became openly anti-Russian which is related to the 

political views and history of this party – almost all the members of PiS elite were right-

conservative, anti-communist dissidents and “Solidarity1” members (Kucharczyk, 2017). 

During the PiS rule, the Russian-Polish government relations were extremely strained - 

Warsaw blocked Russia’s integration into the World Trade Organization. In response, the 

Kremlin banned Polish food and agriculture products on its territory by launching an 

                                                
1 Solidarity - an independent trade union movement in Poland which developed into a mass campaign for political change and inspired 
popular opposition to Communist regimes across Eastern Europe. Formed in 1980 under the leadership of Lech Wałęsa, it was banned 
in 1981 following the imposition of martial law. 
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economic embargo.   

 

The attempt to "reset" Polish-Russian relations started in 2007 when the Polish and Russian 

Foreign Ministers met in Brussels after a long time. But it seemed to be an illusion because 

in 2009 Poland worked out an Eastern Partnership format together with Sweden. This event 

was evaluated as a triumph of Polish diplomacy and a disaster for Russia's national 

interests because "Warsaw started to appear in Moscow's historic sphere of influence – in 

Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, Belarus, and Ukraine" (Cziomer, 2015). 

 

However, Polish-Russian relations reached a critical level after hostilities in Eastern Ukraine 

in 2014. That’s why a major part of this article will be focused on the period when the Kremlin 

started large-scale propaganda operations in Poland. 

 

Fighting Russian Propaganda 

 

The above-mentioned historical events and the dynamics of Polish-Russian relations have 

shown that despite the huge differences in many political issues, every government of III 

RP has been perceiving Russia as the main threat to its sovereignty. The only distinction 

was in the forms of policy expression. 

 

As for the position of the current government, as PiS Chairman Jarosław Kaczyński says: 

"One of the main tasks of our government is to gain full economic independence from 

Russia and the constant rapprochement with the United States” (Bartkiewicz, 2017). The 

same statement was made by the acting Prime Minister Mateusz Morawiecki (Heath, 2018).  

 

Polish government is actively operating in terms of Kremlin propaganda neutralization. For 

example, in the National Security Report 2014, Russia is boldly defined as the national 

threat (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014). As for the 

National Security System Strategy 2022 (developed in 2013), it focuses on the methods of 

balancing the Kremlin’s aggressive policy (Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa 
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Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022). 

 

There were several cases when the Polish authorities effectively reacted to propaganda 

dissemination – by suspending broadcasting license to the Radio Hobby as the latter was 

broadcasting Polish-language Sputnik info agency (Milo and Klingová, 2017, 30). 

 

Another important step in the fight against propaganda took place in 2016 when large-scale 

advisory meetings were held in Warsaw where the US, Finnish, the Czech, and Ukrainian 

specialists took part in the fight against fabrications (Ministry of Foreign Affairs, 2016). In 

general, strategic communication and access to the information are one of the main 

priorities of Poland. That is why, Warsaw was the main initiator of the creation of a powerful 

Russian-speaking platform in Europe. The Polish government was also offering to launch 

English-language Visegrad TV but the Czech and Slovak authorities declined the project 

(Milo and Klingová, 2017). 

 

Society 

 

The Polish society is the most pro-European in the V4. The study of the Instytut Spraw 

Publicznych reports that 94% of the Polish community supports the country's European 

integration: 

 

   

Source: Instytut Spraw Publicznych. 
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The research conducted by the GLOBSEC Policy Institute (IVF) is also important. In terms 

of vulnerability level to foreign political threats, Poland is the most protected state in the 

V4: 

 

 

Source: GLOBSEC 2017. 

 

74% of Polish population supports the growth of NATO and US military infrastructure in 

the country (GLOBSEC Policy Institute, 2017), and according to the IVF survey, Russians 

are the least trusted foreigners for Poles (Gyárfášová and Mesežnikov, 2016): 

 

 

Source: IVF 2015. 
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84% of Poles consider Russia as the number 1 threat to national security.  

 

 

Source: Foreign Policy Council 2018. 

 

Taking into consideration local political elite, society, and historical factors Russian 

propaganda narrative is completely different in Poland. The discourse is not oriented to 

the praise or advocacy of Kremlin. The pro-Russian information actors focus on the 

dissemination of following types of fabrications and distorted facts: 

- "Poland must be isolated from Western European tendencies because the modern 

West is morally bankrupt"; 

- "Ukraine is a failed and aggressive state fighting Donbas “freedom fighters” by Nazi 

methods (from time to time reminding Volhynia2 massacre to Poles); 

- "Raising anti-Russian sentiments in Polish society" - Russian Federation 

encourages the Russophobe mood in Poland because it will present Poland as an 

aggressive, irrational and xenophobic international actor (Kucharczyk, 2017). 

 

In addition, pro-Kremlin actors disseminate general sensational "conspiracy theories’, like: 

"The Russian nuclear bomb will destroy Poland"; "Poland will stay alone in the war 

against Russia"; "Polish soldiers are fighting in Donbas". Since the purpose of the 

                                                
2 Volhynia Massacre - The massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia, was an ethnic cleansing or a genocide carried out in 
Nazi German-occupied Poland by the Ukrainian Insurgent Army (the UPA) 
against Poles in the area of Volhynia, Eastern Galicia, parts of Polesia and Lublin region, beginning in 1943 and lasting up to 1945. The 

peak of the massacres took place in July and August 1943. Most of the victims were women and children. UPA's methods were 
particularly brutal, with many of the victims being tortured and mutilated, and resulted in 40,000–60,000 Polish deaths in Volhynia and 
30,000–40,000 in Eastern Galicia, with the other regions for the total about 100,000. 
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Russian propaganda is to discredit NATO, there were 2 cases, when false (non-existent) 

interviews of high-level Polish generals were spread to question the credibility of NATO 

and the US (Wierzejski, 2017). 

 

The manipulation technique is similar in every case: 

- Providing information without any source; 

- Selection of headings that do not correspond to the article content at all; 

- Referencing new information with old quotations; 

- Changing historical facts (for example blaming Nazis in the Katyń massacre); 

- Dissemination of non-existent interviews (Wierzejski, 2017). 

 

Actors of Russian Propaganda in Poland  

 

Press: 

In Poland, there are five "non-yellow" newspapers whose monthly circulation is more than 

10,000: Gazeta Wyborcza (150,000 - 168 000 copies), Rzeczpospolita (55,000 - 57,000 

copies), Dziennik Gazeta Prawna (44 000 - 45,000 copies), Gazeta Polska (18,000 - 

20,000 copies), and Puls Biznesu (10,000 - 11,000 copies). Dziennik Gazeta Prawna 

reviews the-legal issues and Puls Biznesu - business. As for Gazeta Wyborcza, this 

newspaper has been published and proverbially declared as pro-European by its 

ideological vision since 1989. His editor is a famous Polish dissident, Adam Michnik. 

 

Rzeczpospolita is a centrist liberal-conservative edition, which is also pursuing a pro-

western line. Gazeta Polska is a conservative nationalist edition that openly criticizes the 

EU (Gajos and Rodkiewicz, 2016). 

  

Since the beginning of military operations in Ukraine in 2014, the Russian propaganda 

has been noticeably intensified in Poland. However, none of these newspapers have ever 

published any article, headline or opinion that can be defined as a pro-Kremlin. All these 

newspapers were openly criticizing the Russian Federation because of different motives: 

Gazeta Wyborcza for authoritarian, non-liberal and non-democratic rule of law in Russia, 
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and Gazeta Polska - because of the aggressive imperial policy of the Kremlin. As for 

Rzeczpospolita, it shares all the above-mentioned arguments and has been following the 

line of the Kremlin criticism since its foundation (Gajos and Rodkiewicz, 2016). To make a 

long story short, in the Polish mainstream editions there has not been any pro-Russian 

narrative since 2014. The Kremlin vision was presented only by fragmental quotations, 

with the negative comments of the editorial board. 

 

Websites: 

In Poland the following websites disseminate Russian propaganda narrative: 

www.prawy.pl, www.parezja.pl, www.polmedia.pl, www.zmianynaziemi.pl, 

www.dzienniknarodowy.pl, alexjones.pl, wolna-polska.pl, www.pch24.pl and 

www.pl.sputniknews.com. The most powerful one is a Polish-language Sputnik news 

agency but its popularity is minimal. By 2015, Sputnik's Facebook page had 12,078 likes, 

while the number of Twitter followers was 2,534 - while Gazeta Wyborcza had 475,338 

Facebook likes and 709,000 Twitter followers (Wierzejski, 2017). 

 

Another website that appeared in the research (not due to its influence) is www.xportal.pl. 

Its founder is Bartosz Bekier - a man, who worked in Donbas as an "independent" 

journalist and supported pro-Russian separatists openly (Kucharczyk, 2017). 

 

Another marginal online edition is www.obserwatorpolityczny.pl - internet portal funded by 

Russkiy Mir Foundation. This site is used more for internal Russian usage - as a "Polish 

source", that shares Kremlin's narrative "from outside" (Kucharczyk, 2017). 

 

Internet Agents: 

Internet Agents - "trolls” are actively used in the Polish Internet space. They mainly 

comment the Ukraine and Syria events. However, the "trolls” do not represent a real 

threat to national security because their identification is quite simple: their arguments are 

based on the RT and Sputnik articles and do not command Polish language properly 

(making grammatical mistakes). In addition, they do not use such letters of the Polish 

alphabet as: ó, ł, ż, ę, ą, etc. (Wierzejski, 2017). 
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Think tanks: 

The European Center for Geopolitical Analysis (ECGA) can be distinguished from other 

pro-Kremlin analytical centers in Poland, but not due to the influence of this research 

institute but because of its founder, Mateusz Piskorski- the leader of the pro-Russian party 

Zmiana ("Change"). He was actively commenting Polish news on RT in May 2016, he was 

arrested on charges of espionage in favor of Russia (Kucharczyk, 2017). 

 

Another pro-Russian analytical center is The Polish Geopolitical Society (PGS) which is a 

group of academics that support Dugin’s Eurasianism. Some researchers of PGS - Dr. 

Andrzej Zapałowski, Dr. Michal Siudak, Dr. Leszek Sykulski - are working in Polish higher 

education institutions such as Rzeszow University, Jagiellonian University (Kucharczyk, 

2017). 

  

The historical facts, events, and in general, today's situation clearly demonstrate that the 

Russian propaganda and the Kremlin influence, in contrast to other European countries, 

are represented by the lowest dose in the Republic of Poland. The Kremlin's narrative on 

political, media or social level is unacceptable for the Polish people. Despite many 

attempts from the Russian side, Poland remains a real stronghold and the free island of 

Europe in terms of Kremlin propaganda influence. 
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როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა პოლონეთში 

გრიგოლ ჯულუხიძე 

 

 

პუბლიკაცია მომზადდა საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოს 

ფინანსური მხარდაჭერით. გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს 

და შეიძლება არ ასახავდეს საელჩოს თვალსაზრისს. 

 

რედაქტორი: გიორგი კობერიძე 

ტექნიკური რედაქტორი: თამარ პაიჭაძე 

 

საავტორო უფლებები დაცულია და ეკუთვნის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს. გამოცემაში 

გამოთქმული მოსაზრებები და დასკვნები ეკუთვნის ავტორს და შეიძლება არ ასახავდეს 

საგარეო პოლიტიკის საბჭოს თვალსაზრისს. 
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როგორ მუშაობს რუსული პროპაგანდა პოლონეთში 

გრიგოლ ჯულუხიძე 

 

 

აბსტრაქტი 

 

თუკი Google-ის საძიებო სისტემაში ჩაწერთ ფრაზას: “Russian propaganda in ...”, ძებნის 

ინტენსივობიდან გამომდინარე, მიიღებთ რამდენიმე შეთავაზებას: უკრაინას, 

ბალსტიისპირეთის ქვეყნებს, ჩეხეთს, ფინეთს, დიდ ბრიტანეთს, გერმანიას, მოლდოვას, 

ბულგარეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუმცა ყველაზე მცირე ინფორმაციას 

პოლონეთის შესახებ მოიპოვებთ.  

 

შემოთავაზებული ინტერნეტსიახლეები, ციკლიდან: “Russian Propaganda in Poland“, 

ძირითადად, რუსული პროპაგანდის ნეიტრალიზაციაზე ორიენტირებულ ფაქტებს 

მოიცავს (მაგ: “Britain and Poland will work to fight Russian propaganda“;   “Poland hosts 

meeting on countering Russian propaganda“). რა თქმა უნდა, Google-ს საძიებო სისტემა არ 

წარმოადგენს აკადემიურ წყაროს, თუმცა იგი მეტ-ნაკლებად ასახავს რუსული 

პროპაგანდის სიმწვავის ხარისხს პოლონეთში.  

 

აღნიშნული მიზეზშედეგობრივი მოცემულობა სიღრმისეულ კვლევასა და საკითხის 

მრავალმხირივ ანალიზს საჭიროებს, რადგან მიზეზებს არა მხოლოდ უახლოეს 

წარსულთან, არამედ საუკუნეების წინ მომხდარ ისტორიულ ფაქტებთან მივყავართ.  
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პოლონურ-რუსული ურთიერთობების ზოგადი ისტორიული მიმოხილვა 

 

 

რუსულ-პოლონური ურთიერთობები ძალიან ხანგრძლივი, მრავლისმომცველი და 

კომპლექსურია. ამ ორი სუბიექტის ისტორიული ინტერაქცია იმდენად 

სისხლისმღვრელი და დამანგრეველია პოლონელი ხალხისათვის, რომ რთულად თუ 

იპოვით პოლონეთის ისტორიაში დამპყრობელს/მტერს, რომელმაც ისევე დააზიანა 

ქვეყანა, როგორც რუსეთის იმპერიამ და მის ნიადაგზე ჩამოყალიბებულმა საბჭოთა 

კავშირმა. 

 

პოლონურ-რუსული ისტორიული ანტაგონიზმი მე-15 საუკუნიდან იღებს სათავეს: ომი 

მოსკოვსა და პოლონურ-ლიტვურ თანამეგობრობას შორის (1492-1570). შემდეგ იყო 

პირველი პოლონურ-რუსული ომი 1577-1582 წლებში; მეორე (1609-1618); მესამე (1632-

1634); მეოთხე (1654-1667); მეხუთე (1733-1735); მეექვსე (1768-1772); მეშვიდე (1919-1931); 

მერვე (1939) ... (Bohun, 2018).    

 

გარდა აღნიშნული კონფლიქტებისა, კრემლმა სამჯერ დაანაწევრა (rozbiór) პოლონეთი 

(1772, 1793 და 1795 წლებში). „მიუხედავად იმისა, რომ პოლონეთის მსოფლიო რუკიდან 

გაქრობაში პრუსიაცა და ავსტრიაც მონაწილეობდნენ, არცერთ დამპყრობელს 

გაუტარებია ისეთი სასტიკი რეპრესიები, როგორიც რუსეთმა გაატარა,“ - აღნიშნავს 

შჩეჩინის უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიკოსი - რენატა გაუაი (Gałaj, 2018).  

 

უკანასკნელ, 1795 წლის დანაწევრებას 123 წლით დამოუკიდებლობის დაკარგვა მოჰყვა 

(Polska pod zaborami). პოლონეთის ისტორიაში დადგა ჟამი, როდესაც იზღუდებოდა არა 

მხოლოდ პოლონეთის დამოუკიდებლობა, არამედ ყველაფერი, რაც საუკუნეების 

მანძილზე პოლონეთის ეროვნულ იდენტობას აყალიბებდა: ენა, ლიტერატურა, 

კულტურა, სარწმუნოება. 123-წლიანი ოკუპაციის პერიოდში, რუსეთის იმპერიამ 

პოლონელთა 2 სამხედრო აჯანყება ჩაახშო სასტიკად 1) 1830-1831 წლებში („ნოემბრის“) 
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2) 1863-1864 წლებში (იანვრის).  უკანასკნელი აჯანყების შემდეგ, ამოქმედდა 

პოლონელთა რუსიფიკაციის 22-პუნქტიანი, მრავალწლიანი გეგმა, რომელიცც 

ითვალისწინებდა: 

- პოლონეთის სამეფოს ფორმალური ავტონომიის გაუქმებას; 

- 50 წლით სამხედრო მდგომარეობის გამოცხადებას; 

- 200 000 პოლონელის ციმბირში გადასახლებას; 

- საშუალო და საშუალოზე მაღალ თანამდებობებზე მხოლოდ რუსების დანიშვნას; 

- სიტყვა „პოლონეთის“ (Polska) გაქრობას სხვადასხვა კერძო თუ საჯარო 

დაწესებულებების სახელწოდებებიდან; 

- პოლონური უმაღლესი სასწავლებლების გაუქმებას და სკოლებში რუსული ენის 

სავალდებულო სწავლებას; 

- პოლონეთის კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებისათვის ვატიკანთან და 

რომის პაპთან ყოველგვარი კონტაქტის აკრძალვას; 

- წიგნებისა და პრესის ტოტალურ ცენზურას (Taras, 2016).  

მას შემდეგ, რაც 1918 წელს პოლონეთმა დამოუკიდებობა მოიპოვა, კვლავ რუსეთი 

(ამჯერად ბოლშევიკური) გახდა „მეორე რესპუბლიკის“ უმთავრესი საფრთხე, თუმცა 

ამჯერად ვარშავამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება მოახერხა - ბოლშევიკების სასტიკი 

დამარცხებით 1921 წელს (Bohun, 2018).     

 

მეორე რესპუბლიკის მხოლოდ 21 წელი იარსება. რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტის 

საიდუმლო შეთანხმების საფუძველზე, 1939 წლის 17 სექტემბერს საბჭოთა კავშირი 

აღმოსავლეთიდან დაესხა თავს პოლონეთს, რომელიც იმ დროს დასავლეთით 

ნაცისტური გერმანიის თავდასხმას იგერიებდა. 

 

მეორე მსოფლიო ომის ტრაგიკული მოვლენები განსაკუთრებით მძიმე იყო 

პოლონეთისათვის, რადგან გარდა ადამიანურ-ინფრასტრუქტურული განადგურებისა, 
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საბჭოთა ნკვდ-მ საიდუმლო ოპერაციის ფარგლებში, პოლონური ინტელიგენციის 

საუკეთესო ნაწილი, რეგულარული და სარეზერვო ჯარების 22 000-მდე დატყვევებული 

ოფიცერი დასაჯა სიკვდილით (კატინსა და სხვადასხვა ქალაქებში). ასევე, 60 000-ზე 

მეტი პოლონელი გადაასახლა შუა აზიაში (Platajs, 2016).   

 

ომის დასრულების შემდეგ, პოლონეთი თითქმის 40 წლით აღმოჩნდა სოციალისტურ 

ბანაკში (იძულებით). მთელი ამ ხნის განმავლობაში, არ შემწყდარა პოლონური 

ინტელიგენციისა და კათოლიკური ეკლესიის რეპრესია. ადგილი ჰქონდა 1968 წლის 

ტრაგიკულ მოვლენებსა (საბჭოთა ჯარების მიერ პოლონელი ახალგაზრდების მასობრივ 

დარბევას) და 1981 წელს საგანგებო მდგომრეობის გამოცხადებას. 

 

ერთი ისტყვით, შეუძლებელია პოლონეთის შიდა და საგარეო პოლიტიკაზე საუბარი 

აღნიშნული შესავლის გარეშე, რადგან სწორედ ამ მოვლენებმა განაპირობა პოლონეთის 

მესამე რესპუბლიკის საწყისი ნაბიჯები და სამომავლო პოლიტიკა.  

 

 

ადგილობრივი პოლიტიკური ლანდშაფტი რუსეთთან მიმართებით 

 

 

მწარე ისტორიული გაკვეთილებიდან გამომდინარე, მას შემდეგ, რაც 1989 წელს 

პოლონეთში კომუნისტურ რეჟიმს ბოლო მოეღო, ქვეყამ ორი უმთავრესი საგარეო 

პოლიტიკური მიზანი-ორიენტირი დაისახა:  

1. ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია; 

2. ყოფილი კომუნისტური სახელმწიფოების, ლიეტუვის, ბელორუსისა და 

უკრაინის  მხარდაჭერა (Cziomer, 2015). 

ორივე ორიენტირის არჩევას, რა თქმა უნდა, რუსეთი, როგორც პოტენციური საფრთხის 

ფაქტორი განაპირობებდა. ნატოში გაწევრიანება სუვერენიტეტის შენარჩუნების, ხოლო 

ევროკავშირში ინტეგრაცია მრავალმხირივ განვითარების გარანტიას იძლეოდა. 

18



ლიეტუვას, ბელორუსისა და უკრაინის მოძლიერება უსაფრთხოებისათვის საჭირო ე.წ. 

ბუფერულ ზონებსა და რეგიონულ სტაბილიზაციას ნიშნავდა (Wenerski, 2015).   

 

პოლონეთში იცვლებოდა ხელისუფლებები, იცვლებოდა დისკურსი, თუმცა აღნიშნული 

ფუნდამენტური გეოპოლიტიკური მიზნებისათვის არცერთ მთავრობას გადაუხვევია. 

შედეგად, 1999 წელს პოლონეთი ნატოს წევრი ხდება, ხოლო 2004-ში - ევროკავშირის.  

 

მესამე რესპუბლიკის ყველა მთავრობის პრიორიტეტი და ერთგვარი ამოსავალი 

წერტილი სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, 

გერმანიასთან, საფრანგეთსა და დიდ ბრიტანეთთან დაახლოება იყო (Cziomer, 2015). 

 

მას შემდეგ, რაც 2005 წელს ძმები კაჩინსკების ხელმძღვანელობით ხელისუფლებაში 

„კანონი და სამართლიანობა“ (PiS) მოვიდა,  პოლონეთის მმართველი ელიტის დისკურსი 

ღიად ანტირუსული გახდა, რაც აღნიშნული გუნდის პოლიტიკურ ხედვებსა და 

ისტორიას უკავშირდება - PiS-ის ელიტას ძველი დისიდენტები, კომუნისტური რეჟიმის 

მიერ დევნილი მემარჯვენე კონსერვატორები და „სოლიდარობის“3 წევრები 

წარმოადგენდნენ/წარმოადგენენ (Kucharczyk, 2017). რუსულ-პოლონური სამთავრობო 

ურთიერთობები იმდენად დაიძაბა , რომ ვარშავამ რუსეთის ფედერაციის მსოფლიო 

სავაჭრო ორგანიზაციაში შესვლა დაბლოკა, ხოლო საპასუხოდ, კრემლმა პოლონურ 

კვებით პროდუქტებს დაუწესა ეკონომიკური ემბარგო. ვითარებას ისიც ართულებდა, 

რომ პრეზიდენტი კაჩინსკი დეკლარირებულად აცხადებდა უარს რუსეთში ჩასვლაზე. 

თავის მხრივ, არც პუტინი გამოთქვამდა პოლონეთთან თანამშრომლობის სურვილს.  

 

პოლონურ-რუსული ურთიერთობების „გადატვირთვა“ მხოლოდ 2007 წელს დაიწყო, 

                                                
3 სოლიდარობა (პოლ. Solidarność) – პოლონური პროფკავშირული ორგანიზაცია, დაარსებული 1980 

წლის სექტემბერში ქალაქ გდანსკში. აღნიშნული გაერთიანება კომუნისტური რეჟიმის ერთ-ერთ მთავარ 

მოწინააღმდეგედ იქცა სოციალისტურ პოლონეთში.  
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როდესაც დიდი ხნის მანძილზე პირველად, ბრიუსელში პოლონეთისა და რუსეთის 

საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ ერთმანეთს. თითქოს გადაიდგა 

ურთიერთკონსტრუქციული ნაბიჯები და ურთიერთობები დათბა, თუმცა ეს 

მოჩვენებითი გაუმჯობესება დიდხანს არ გაგრძელებულა, რადგან სულ მალე, 2009 

წელს, პოლონეთმა შვედეთთან ერთად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატი შექმნა. 

აღნიშნული მოვლენა პოლონეთის საგარეო პოლიტიკის ტრიუმფად შეფასდა, ხოლო 

კრემლში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატი რუსეთის ეროვნული 

ინტერესებისათვის საფრთხის შემცველ ნაბიჯად იქნა აღქმული, რადგან ამ ნაბიჯით 

„ვარშავა მოსკოვს ისტორიული გავლენის სივრცეში - საქართველო, სომხეთი, 

აზერბაიჯანი, მოლდოვა, ბელორუსი, უკრაინა - ეცილებოდა,“ (Cziomer, 2015).  

 

 

ბრძოლა რუსულ პროპაგანდასთან 

 

განხილულმა ისტორიულმა მოვლენებმა და პოლონურ-რუსული ურთიერთობების 

დინამიკამ ცხადყო, რომ მიუხედავად მრავალი საკითხისადმი განსხვავებული 

დამოკიდებულებისა, პოლონეთის მესამე რესპუბლიკის აბსოლუტურად ყველა 

ხელისუფლება მართებულად აღიქვამდა რუსეთს, როგორც საფრთხეს. განსხვავება 

მხოლოდ სიმწვავეში იყო.  

 

მართალია, წინა, „სამოქალაქო პლატფორმის“ (PO) ხელისუფლება რუსეთთან 

მიმართებით პრაგმატული პოლიტიკის გატარებას ცდილობდა და მკვეთრად 

კრიტიკული განცხადებებისგან იკავებდა თავს, თუმცა 2008 და 2014 წლებში, 

საერთაშორისო არენაზე ღიად დაუპირისპირდა მას რუსეთის ფედერაციას 

საქართველოსა და უკრაინაში განხორციელებული სამხედრო ინტერვენციების გამო 

(Cziomer, 2015).  
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კიდევ უფრო მწვავეა ამჟამინდელი ხელისუფლების, „კანონისა და სამართლიანობის“ 

პოზიცია რუსეთთან მიმართებაში. გარდა იმისა, რომ მოქმედი ხელისუფლება ყველა 

საერთაშორისო ტრიბუნას იყენებს კრემლის გასაკრიტიკებლად, პუტინის რეჟიმისათვის 

დაწესებული სანქციების შენარჩუნება-გამკაცრების ერთ-ერთი უმთავრესი ლობისტიცაა 

(Milo and Klingová, 2017, 21). ასევე ყურადსაღებია მმართველი გუნდის საპარლამენტო 

თავმჯდომარის, იაროსუავ კაჩინსკის, განცხადება: „ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთ 

უმთავრესი ამოცანა რუსეთისაგან სრული დამოუკიდებლობა, ხოლო ამერიკის 

შეერთებულ შტატებთან მაქსიმალური დაახლოებაა,“ (Bartkiewicz, 2017). იმავეს 

იმეორებს მოქმედი პრემიერმინისტრი მატეუშ მორავიეცკი (Heath, 2018). უფრო მეტიც, 

რუსული გავლენისაგან გათავისუფლების მიზნით, პოლონეთის საგარეო უწყებამ 2018 

წლის სპეციალური დეკრეტით ყველა ის დიპლომატი დაითხოვა სამსახურიდან, 

რომელსაც განათლება რუსეთში ჰქონდა მიღებული (Pietka, 2018).  

 

მსგავსად ჩეხეთისა, პოლონეთის ხელისუფლებაც აქტიურად მუშაობს რუსული 

პროპაგანდის ნეიტრალიზაციის კუთხით. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ეროვნული 

უსაფრთხოების 2014 წლის ანგარიში, სადაც რუსეთი პირდაპირაა განსაზღვრული, 

როგორც ნაციონალური საფრთხე (Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej 2014). ხაზგასასმელია ეროვნული უსაფრთხების სისტემის განვითარების 

სტრატეგია 2022 (შემუშავებულია 2013 წელს), რომელშიც რუსეთის დაბალანსებისა და 

შეკავების გზებზეა განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული (Strategia Rozwoju 

Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022). 

 

იყო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც პოლონეთის ხელისუფლება პირდაპირ ჩაერთო 

პროპაგანდისტული საქმიანობის აღმოფხვრაში - მაშინ, როდესაც „რადიო ჰობის“ 

შეუჩერა სამაუწყებლო ლიცენზია, რადგან ეს უკანასკნელი პოლონურენოვანი 

„სპუტნიკის“ რეპორტაჟებს უშვებდა პირდაპირ ეთერში (Milo and Klingová, 2017, 30).   
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პროპაგანდასთან ბრძოლის კუთხით, კიდევ ერთი მნიშნელოვანი ნაბიჯი 2016 წელს 

გადაიდგა, როდესაც ვარშავაში საკონსულტაციო შეხვედრათა მასშტაბური ციკლი 

გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა პროპაგანდასთან ბრძოლის ამერიკელმა, ფინელმა, 

ჩეხმა და უკრაინელმა სპეციალისტებმა მიიღეს (Ministry of Foreign Affairs, 2016). 

ზოგადად, სტრატეგიული კომუნიკაცია და ინფორმაციაზე მარტივი წვდომა 

პოლონეთის ერთ-ერთ პრიორიტეტთაგანია, შესაბამისად, პოლონეთი იყო მთავარი 

ინიციატორი ევროპაში მძლავრი რუსულენოვანი საინფორმაციო პლატფორმის 

შექმნისა. ასევე, პოლონეთის ხელისუფლების შეთავაზება იყო ინგლისურენოვანი 

Visegrad TV-ს შექმნაც, თუმცა ჩეხეთისა და სლოვაკეთის ხელისუფლებები დღემდე 

ბლოკავენ აღნიშნულ პროექტს (Milo and Klingová, 2017).  

 

 

საზოგადოება 

 

პოლონური საზოგადოება ყველაზე პროევროპულია ვიშეგრადის სხვა 

სახელმწიფოებთან შედარებით. ამაზე ვარშავის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 

(Instytut Spraw Publicznych) 2015 წლის კვლევაც მეტყველებს, რომლის თანახმადაც, 

პოლონური საზოგადოების 94% ქვეყნის ევროინტეგრაციას უჭერს მხარს: 

 

 

წყარო: ვარშავის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 2015 წლის კვლევა. 

მნიშვნელოვანია გლობსეკის პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევაც - 
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საგარეო პოლიტიკური საფრთხეებისადმი მოწყვლადობის კუთხით, პოლონეთი 

ყველაზე დაცული სახელმწიფოა ვიშეგრადის ოთხეულში. 

 

წყარო: გლობსეკის პოლიტიკის ინსტიტუტის 2017 წლის კვლევა. 

 

პოლონეთის მოსახლეობის 74% ქვეყანაში ნატოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების 

სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაზრდას უჭერს მხარს (GLOBSEC Policy Institute, 2017), 

ხოლო IVF-ის კვლევის თანახმად, პოლონელები უცხოელთაგან ყველაზე ნაკლებად 

რუსებს ენდობიან (Gyárfášová and Mesežnikov, 2016): 

 

 

წყარო: IVF 2015. 
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წყარო: საგარეო პოლიტიკის საბჭო 2018. 

 

 

პოლიტიკური ელიტის, საზოგადოებისა და ისტორიული ფაქტორების 

გათვალისწინებით, პოლონეთში რუსეთს და შესაბამისად, მის პროპაგანდისტულ 

ნარატივს ძალიან სპეციფიკური მიზნები აქვს. დისკურსი არ არის ორიენტირებული 

კრემლის ქება-ადვოკატირებაზე, ამიტომაც პრორუსული აქტორების მიერ აქცენტი 

შემდეგი სახის ფაბრიკაციებისა და დამახინჯებული ფაქტების გავრცელებაზე კეთდება: 

- „პოლონეთი იზოლირებული უნდა იყოს დასავლეთევროპული ტენდეციებისგან, 

რადგან თანამედროვე დასავლეთი გარყვნილი და მორალურად გაკოტრებულია; 

- „საიმიგრაციო კრიზისი და მუსლიმი, კულტურულ-რელიგიურად მკვეთრად 

განსხვავებული მასების შემოდინება, ეგზისტენციალურ საფრთხეს შეუქმნის 

პოლონეთის ეროვნულ უსაფრთხოებას; 

- „უკრაინა არშემდგარი, აგრესიული სახელმწიფოა, რომელიც არნახული 

სისასტიკით უსწორდება თავისუფლებისათვის მებრძოლ დონბასელებს 

აღმოსავლეთ უკრაინაში.“ უკრაინელთა დისკრედიტაციისათვის შიგადაშიგ 

ვოლინიას ხოცვა-ჟლეტვის4 პოლონელთათვის შეხსენება ხდება); 

                                                
4 ვოლინიას ხოცვა-ჟლეტა - დაიწყო ნაცისტური გერმანიის მიერ ოკუპირებულ პოლონეთში 1943 წელს 

და 2 წელიწადს გასტანა. ვოლინიას ხოცვა-ჟლეტის შედეგად, ეთნიკურ ნიადაგზე 100 000-მდე 

პოლონელი იქნა მოკლული „უკრაინის აჯანყებულთა არმიის“ მიერ. 
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- „ადგილობრივ საზოგადოებაში რუსოფობიის გაღვივება“ - ცალკეული 

ექსპერტების აზრით, რუსეთის ფედერაციას ხელს აძლევს პოლონეთში 

რუსოფობიური განწყობის გაღვივება, რადგან ამ ნაბიჯით მოხდება პოლონეთის, 

როგორც აგრესიული, ირაციონალური და არაობიექტური საერთაშრისო აქტორის 

წარმოდგენა (Kucharczyk, 2017). 

კრემლის პროპაგანდის სხვადასხვა აქტორების მიერ ვრცელდება ზოგადი სახის 

სენსაციური „შეთქმულების თეორიებიც”: „პოლონეთს რუსული ატომური ბომბი 

გაანადგურებს“; „პოლონეთი რუსეთთან ომში მარტო დარჩება“; „პოლონელი 

ჯარისკაცები დონბასში იბრძვიან“. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსული პროპაგანდის 

მიზანს ნატოს დისკრედიტაციაც წარმოადგენს, იყო 2 შემთხვევა, როდესაც მაღალი 

რანგის პოლონელი გენერლების ცრუ (არარსებული) ინტერვიუები გავრცელდა ნატოსა 

და ამერიკის შეერთებული შტატების სანდოობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების 

შესახებ (Wierzejski, 2017).  

 

მანიპულაციის ტექნიკა მსგავსია ყველა ფაბრიკაციის შემთხვევაში: 

- ინფორმაციის მოწოდება ყოველგვარი წყაროს გარეშე; 

- სტატიებისათვის ისეთი სათაურების შერჩევა, რომელიც საერთოდ არ შეესაბამება 

შინაარსს; 

- ძველი ციტატებით ახალი ინფორმაციების დამოწმება; 

- რუსეთისათვის მიუღებელი ისტორიული ფაქტების დამახინჯება (მაგალითად, 

კატინის ხოცვა-ჟლეტის გერმანელთათვის გადაბრალება); 

- არარსებული ინტერვიუების გავრცელება; 

- არარსებული განცხადებების დამოწმება (Wierzejski, 2017). 
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რუსული პროპაგანდის ნარატივი პოლონეთში   

 

 

პრესა: 

 

პოლონეთში სულ 5 „არაყვითელი“ გაზეთია, რომლის ყოველთვიური ტირაჟი 10 000-ს 

აღემატება: Gazeta Wyborcza (150 000 – 168 000 ეგზემპლარი), Rzeczpospolita (55 000 – 57 

000 ეგზემპლარი), Dziennik Gazeta Prawna (44 000 – 45 000 ეგზემპლარი), Gazeta Polska (18 

000 – 20 000 ეგზემპლარი) და Puls Biznesu (10 000 – 11 000 ეგზემპლარი). ჩამოთვლილ 

გამოცემათაგან Dziennik Gazeta Prawna სამართლებრივ-იურიდიულ საკითხებს 

მიმოიხილავს, ხოლო Puls Biznesu - ბიზნესს. შესაბამისად, აღნიშნული გაზეთები 

კვლევითი ინტერესის სუბიექტებად ვერ განიხილება. რაც შეეხება Gazeta Wyborcza-ს, ეს 

გაზეთი 1989 წლიდან გამოდის და თავისი იდეოლოგიური ხედვით დეკლარირებულად 

პროევროპული პოზიციების მატარებელია. მისი რედაქტორი ცნობილი პოლონელი 

დისიდენტი, ადამ მიჰნიკია.  

 

Rzeczpospolita ცენტრისტული ლიბერალურ-კონსერვატიული გამოცემაა, რომელიც 

ასევე მკვეთრად პროდასავლურ ხაზს მისდევს. Gazeta Polska კონსერვატიულ-

ნაციონალისტური გამოცემაა, რომელიც შიგადაშიგ ღიად აკრიტიკებს ევროკავშირს 

(Gajos and Rodkiewicz, 2016).  

   

მას შემდეგ, რაც 2014 წლიდან უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები დაიწყო და 

პოლონეთში რუსული პროპაგანდისტული ტალღა გააქტიურდა, აღნიშნული 

გაზეთების არცერთ გამოცემაში ყოფილა არცერთი სტატია, სათაური თუ მოსაზრება, 

რომელიც კრემლის შიდა-საგარეო პოლიტიკას შეასხამდა ხოტბას, ან გაამართლებდა. 

თითოეული მათგანი ღიად, თუმცა განსხვავებული მოტივებით აკრიტიკებდა რუსეთის 

ფედერაციას: Gazeta Wyborcza ავტორიტარული, არალიბერალური და 

არადემოკრატიული მმართველობის, ხოლო Gazeta Polska - აგრესიული იმპერიალური 
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პოლიტიკის გამო. Rzeczpospolita კი ორივე გამოცემის არგუმენტებს იზიარებდა და 

უცვლელად მიჰყვებოდა კრემლის კრიტიკის ხაზს (Gajos and Rodkiewicz, 2016). ერთი 

სიტყვით, პოლონური პრესის მთავარ (mainstream) გამოცემებში პრორუსული ნარატივი 

საერთოდ არ ყოფილა წარმოდგენილი. კრემლის ხედვები მხოლოდ ციტატების სახით, 

ისიც სარედაქციო ჯგუფის ნეგატიური კომენტარებით იყო წარმოდგენილი.  

 

ვებ-გვერდები: 

პოლონეთში რუსული პროპაგანდის გამავრცელებლ ვებ-გვერდებად მიიჩნევა: 

www.prawy.pl, www.parezja.pl, www.polmedia.pl, www.zmianynaziemi.pl, 

www.dzienniknarodowy.pl, www.alexjones.pl, www.wolna-polska.pl, www.pch24.pl და 

www.pl.sputniknews.com. ჩამოთვლილი საიტებიდან ყველაზე მძლავრი „სპუტნიკის“ 

პოლონურენოვანი ვერსიაა, თუმცა მისი პოპულარობა მინიმალურია. 2015 წლისათვის, 

სპუტნიკის Facebook გვერდს 12 078 მოწონება ჰქონდა, ხოლო Twitter-ის ოფიციალური 

ანგარიშის ხელმომწერთა რაოდენობა 2 534 იყო - მაშინ, როცა Gazeta Wyborcza-ს 475 338 

Facebook like და 709 000 Twitter follower ჰყავდა (Wierzejski, 2017). 

 

კიდევ ერთი ვებ-გვერდი, რომელიც კვლევითი ინტერესის სფეროში მოხვდა (არა მისი 

ძლევამოსილებიდან გამომდინარე, არამედ დაუფარავი პრორუსული პოზიციის გამო) 

www.xportal.pl არის. მისი დამფუძნებელი ბარტოშ ბეკიერია - ადამიანი, რომელიც 

დონბასში მუშაობდა „დამოუკიდებელ ჟურნალისტად“ და დონბასელ სეპარატისტებს 

ღიად უჭერდა მხარს (Kucharczyk, 2017).  

 

ასევე აღნიშვნის ღირსია კიდევ ერთი მარგინალური ონლაინ გამოცემაც - 

www.obserwatorpolityczny.pl - ფონდ რუსკი მირის მიერ დაფინანსებული ინტერნეტ 

პორტალი. ეს საიტი უფრო შიდა რუსული მოხმარებისთვის გამოიყენება, როგორც 

„პოლონური წყარო“, რომელიც კრემლის ნარატივს „გარედან“ (ევროკავშირიდან) 

იზიარებს (Kucharczyk, 2017).  
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ინტერნეტ აგენტები: 

ინტერნეტ აგენტები იგივე „ტროლები“ აქტიურად გამოიყენება პოლონურ ინტერნეტ 

სივრცეში. ისინი ძირითადად, უკრაინისა და სირიის მოვლენებს ეხმიანებიან. თუმცა 

„ტროლები“ რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენენ და მათი იდენტიფიკაცია საკმაოდ 

მარტივია: არგუმენტად RT-ისა და სპუტნიკის სტატიებს იშველიებენ და  გრამატიკული 

შეცდომებით პოსტავენ პოლონურ ენაზე. ამასთან ერთად, წერისას არ იყენებენ 

პოლონური ანბანის ისეთ ასოებს, როგორიცაა: ó, ł, ż, ę, ą და ა.შ. (Wierzejski, 2017). 

 

ანალიტიკური ცენტრები: 

პოლონეთში არსებული რამდენიმე პრორუსული ანალიტიკური ცენტრიდან, European 

Centre for Geopolitical Analysis (ECGA)-ის გამორჩევა შეიძლება, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, 

გამორჩეულობის მიზეზი არა აღნიშნული ორგანიზაციის ავტორიტეტი, არამედ მისი 

დამფუძნებლი, მატეუშ პისკორსკია - პრორუსული პარტია Zmiana-ს („ცვლილება“) 

ლიდერი. როგორც წესი, მას RT-ში იწვევდნენ პოლონური ამბების კომენტირებისათვის, 

თუმცა  2016 წლის მაისში, იგი რუსეთის სასარგებლოდ შპიონაჟის ბრალდებით დააკავეს 

(Kucharczyk, 2017).   

 

კიდევ ერთი პრორუსული ანალიტიკური ცენტრია The Polish Geopolitics Society არის - 

აკადემიკოსთა ჯგუფი, რომელიც დუგინის ევრაზიონიზმს ემხრობა. ამ გაერთიანებაში 

რამდენიმე ისეთი მეცნიერ-მუშაკი შედის, რომლებიც ლექციებს პოლონურ უმაღლეს 

სასწავლებლებში კითხულობენ - დოქტორი ანდჟეი ზაპაუოვსკი (ჟეშოვის 

უნივერსიტეტი), დოქტორი მიჰაუ შიუდაკი (იაგიელონიის უნივერსიტეტი) და 

დოქტორი ლეშეკ სიკულსკი (Kucharczyk, 2017).    

 

განხილული ფაქტები, ისტორიული მოვლენები და ზოგადად, დღევანდელი ვითარება 

ნათლად ცხადყოფს, რომ რუსული პროპაგანდა და კრემლის გავლენა, სხვა შესწავლილ 

შემთხვევებისაგან განსხვავებით, ყველაზე ნაკლები დოზით პოლონეთის 
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რესპუბლიკაშია წარმოდგენილი. პოლიტიკურ, მედია თუ საზოგადოებრივ დონეზე 

კრემლის ნარატივი პოლონელთათვის მიუღებელია. მიუხედავად რუსეთის 

ფედერაციის მრავალი მცდელობისა, პოლონეთი რუსული გავლენისგან დაცულ 

თავისუფლების კუნძულად რჩება რეგიონში.  
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