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Badanie, którego wyniki zawiera prezentowa-
ny raport, to drugi w  roku 2020 pomiar opi-
nii publicznej w  Rosji, zlecony przez Centrum 
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i  Porozumienia  
(CPRDiP). O ile poprzednie badanie skupiało się 
na perspektywie historycznej i  jej wpływie na 
postrzeganie stosunków z Polską, o tyle ten son-
daż to w znacznym stopniu „lustrzane odbicie” 
badań z cyklu „Diagnoza społeczna”, prowadzo-
nych regularnie wśród Polaków, a  dotyczących 
stosunków z Rosją. 

Badanie objęło szereg ogólnych kwestii, związa-
nych z postrzeganiem Polski i Polaków, z oce-
ną stosunków pomiędzy państwami i narodami, 
a  także sprawami bieżącymi, mającymi wpływ 
na wzajemne relacje. 

Wielką zaletą tego rodzaju badań jest możli-
wość zrozumienia sposobu myślenia rosyjskiej 
opinii publicznej, bez pośrednictwa mediów czy 
polityków, często zabierających głos w jej imie-
niu. Nie znaczy to oczywiście, że w  odpowie-
dziach rosyjskich respondentów nie rezonują 
na różne sposoby także oddziaływania medial-
ne i propagandowe. Można chyba jednak posta-
wić tezę, że obraz Polski i Polaków, jaki wyła-
nia się z  uzyskanych odpowiedzi, jest naryso-
wany łagodniejszą kreską, niż ten, jaki pojawia 
się w oficjalnych wypowiedziach przedstawicie-
li władz rosyjskich. 

Na szczególną uwagę i  dalszą eksplorację 
badawczą zasługują zwłaszcza różnice pokole-
niowe – młodsi Rosjanie zdają się mieć wobec 

świata i Polski znacznie bardziej otwarte i ufne 
nastawienie, niż ich rodzice czy dziadkowie.

Zarazem badanie pokazuje, jak niewielka jest, 
w  gruncie rzeczy, wiedza przeciętnego Rosja-
nina na temat Polski, jej kultury, postaci z  nią 
związanych, miejsc wartych odwiedzenia. Wciąż 
ciąży nad tym kanon ukształtowany jeszcze 
w czasach sowieckich, nie rozszerzony i nie uzu-
pełniony o  nowe treści i  symbole, mimo upły-
wu kolejnych dekad, jakie dzielą nas od upadku 
komunizmu. Pokazuje to dobitnie, jak wielki jest 
potencjał prezentowania dorobku współczesnej 
Polski, zwłaszcza młodszemu pokoleniu rosyj-
skich odbiorców.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród 
Rosjan są ciekawe także z powodu potwierdzo-
nego w  nich odmiennego od polskiego sposo-
bu widzenia relacji międzynarodowych, inaczej 
odbieranej mapy bliskości politycznej i kulturo-
wej. Pozwala to lepiej zrozumieć reakcje zarówno 
władz rosyjskich, jak i opinii publicznej na wybo-
ry geostrategiczne innych krajów, w tym zwłasz-
cza Polski, Ukrainy i  państw bałtyckich. Wątki 
panslawistyczne łączą się tu z żalem i resenty-
mentem po rozpadzie ZSRS oraz z echami zim-
nej wojny.

Podobnie, jak badania prowadzone wśród Pola-
ków, ten sondaż potwierdza, jak wielka jest luka 
we wzajemnej wiedzy i przepływie idei pomiędzy 
Polakami i  Rosjanami. To z  pewnością szansa 
i potencjał do zagospodarowania, niezależnie od 
trudnych relacji w sferze politycznej.

ROSJA–POLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2020

   Wprowadzenie 
– tło i cel badania
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Badanie miało charakter pomiaru ilościowego, 
zrealizowanego metodą wywiadów telefonicz-
nych wspomaganych komputerowo (CATI).

Badanie przeprowadzono na próbie 1000 doro-
słych Rosjan, reprezentatywnej dla struktury 
mieszkańców Rosji pod względem: płci, wieku, 
wielkości miejsca zamieszkania.

Pomiar realizowany był w  dniach 18–19 paź-
dziernika 2020 r. przez Centrum Lewady.

Na części wykresów dane nie sumują się do 
100%. Sytuacja taka występuje w pytaniach wie-
lokrotnego wyboru. W przypadku pytań z moż-
liwą jedną odpowiedzią, minimalne odchylenia 
od 100% wiążą się z zaokrągleniami procento-
wania. 

Struktura próby została przedstawiona na 
wykresach 1–6.

 Informacje o badaniu

Metodologia

Struktura próby

Wykres 1.    Płeć

45+55 Mężczyźni – 45%Kobiety – 55%

Wykres 2.   Wiek

 18–24 160=  8%

 25–39 600=  30%

 40–54 500=  25%

 55 i więcej lat 740=  37%
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Wykres 5.  Wielkość miejscowości zamieszkania

 Moskwa 180+=  9%

 Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców inne niż Moskwa 400=  20%

 Miasta od 100 do 500 tys. mieszkańców 360=  18%

 Miasta do 99 tys. mieszkańców 460=  23%

 Wieś 600=  30%

Wykres 6.  Status materialny rodziny

 Nie mamy nawet pieniędzy na jedzenie 80+=  4%

 Mamy dość pieniędzy na jedzenie, ale za mało na ubrania 200=  10%

 Mamy dość pieniędzy na jedzenie i ubrania, 
 ale kupowanie droższych rzeczy, takich jak telewizor  640=  32%
 czy lodówka, sprawia nam problemy

 Możemy kupić drogie rzeczy, takie jak lodówka 
 czy telewizor, ale nie możemy kupić samochodu 580=  29%

 Możemy kupić samochód, ale mamy 
 pewne ograniczenia finansowe 300=  15%

 Nie musimy sobie niczego odmawiać 120=  6%

 Trudno powiedzieć 80=  4%

Wykres 4.   Okręg Federalny

 Północno-Zachodni 200=  10%

 Centralny 560=  28%

 Południowy i Północnokaukaski 360=  18%

 Nadwołżański 400=  20%

 Uralski 160=  8%

 Syberyjski 240=  12%

 Dalekowschodni 100=  5%

Wykres 3.   Wykształcenie 

 Szkoła podstawowa lub gimnazjum (7–8, obecnie 9 klas) 80=  4%

 Liceum (10, obecnie 11 klas) 320=  16%

 Podstawowe wykształcenie zawodowe 80=  4%

 Średnie wykształcenie zawodowe 740=  37%

 Niepełne wykształcenie wyższe (min. 3 lata studiów) 40=  2%

 Wyższe 760=  38%
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Punktem wyjścia do poznania opinii o  Polsce 
i Polakach były w prezentowanym badaniu pyta-
nia o stosunek różnych państw i narodów do Rosji, 
przypisywany im przez rosyjską opinię publiczną.

Uzyskane wyniki dobrze oddają tradycyjną, histo-
rycznie ukształtowaną mapę sympatii i  anta-
gonizmów. Za państwo, którego władze mają 
do Rosji najbardziej pozytywny stosunek, bada-
ni uznali Białoruś (70% wskazań). Wynika to, co 
oczywiste, z bardzo bliskich relacji na poziomie 
państwowym. 

Duża część respondentów ocenia dobrze także 
stosunek władz Francji (48%) i Niemiec (47%) do 
Rosji. Są to ważni partnerzy gospodarczy Rosji 
i  państwa uznawane za bardziej skłonne do 
sprzyjania rosyjskim interesom w Europie. Mniej 
przychylne nastawienie wobec Rosji przypisy-
wane jest władzom Wielkiej Brytanii – 55% osób 
badanych określa je jako złe. Jest to zapewne 
związane z  długą historią trudnych stosunków 
politycznych, a także napięciami z ostatnich lat, 
związanymi m.in. z zarzutami stosowania broni 
chemicznej przez służby rosyjskie na terytorium 
Wielkiej Brytanii (sprawa zabójstwa Aleksandra 
Litwinienki oraz próba zabójstwa Siergieja i Julii 

Skripalów). Wielka Brytania uchodzi za kraj naj-
mocniej przeciwstawiający się polityce Rosji i jej 
interesom, bardziej skłonny do nakładania na 
Rosję sankcji gospodarczych.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku państw 
bałtyckich. 60% respondentów określa ich sto-
sunek do Rosji jako negatywny. Kraje te stały się 
najwyraźniej symbolem wychodzenia spod wpły-
wów rosyjskich i  nie cieszą się w  Rosji dobrą 
prasą. Zły stosunek do Rosji jest również przy-
pisywany władzom Polski (61%) i Ukrainy (62%). 
Najbardziej krytyczne wobec władz tych krajów 
są osoby powyżej 55 roku życia (78% z nich przy-
pisuje negatywny stosunek władzom Polski oraz 
Ukrainy, a 80% władzom krajów nadbałtyckich). 
Bardziej pozytywnie wypowiadają się osoby naj-
młodsze – tylko co trzecia osoba w wieku 18–24 
lata ocenia stosunek władz wyżej wymienionych 
państw negatywnie. 

Jednak najwięcej Rosjan negatywny stosunek 
do ich państwa przypisuje władzom Stanów 
Zjednoczonych (72%). Są to zarówno starsze, jak 
i młodsze osoby. Jest to wyraźne nawiązanie do 
antagonizmów geostrategicznych, sięgających 
okresu zimnej wojny. 

Postawy państw  
i narodów wobec Rosji
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280+560+560+220+40+340=

80+420+660+440+400=

100+840+580+120+360=

60+380+600+600+360=

40+260+600+640+460=

60+280+580+640+440=

40+300+780+660+220=

120+820+660+120+280=

42=  Bardzo dobry

42=  Raczej dobry

42=  Raczej zły

42=  Bardzo zły

42=  Trudno powiedzieć

 14% 56% 11% 2% 17%

 4% 21% 33% 22% 20%

 5% 43% 29% 6% 18%

 3% 19% 30% 30% 18%

 2% 13% 30% 32% 23%

 3% 14% 29% 32% 22%

 2% 15% 39% 33% 11%

 6% 41% 33% 6% 14%

Białoruś

Wielka Brytania

Francja

Kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia)

Ukraina

Polska

USA

Niemcy

Wykres 7.   Stosunek władz poszczególnych krajów do Rosji

Jaki, wg Pana(i), jest stosunek władz Ukrainy / Białorusi / Polski / krajów nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii)  
/ Wielkiej Brytanii / Niemiec / Francji / USA do Rosji? 

Podobnie, jedynie z pewnymi korektami, przed-
stawia się mapa domniemanego nastawienia 
innych narodów do Rosji. Zdecydowana więk-
szość respondentów określa stosunek miesz-
kańców Białorusi do Rosji jako dobry (85%). 
Prawdopodobnie wiąże się to z dużą bliskością 
kulturową oraz rosyjskojęzycznością ogrom-
nej części Białorusi, jak i ze wspomnianą wcze-
śniej współpracą polityczną i gospodarczą oby-
dwu państw. Większość osób badanych dobrze 
ocenia także stosunek mieszkańców Niemiec 
i Francji (w obydwu przypadkach 65%). 

Najbardziej charakterystyczna różnica – w porów-
naniu z poprzednim rankingiem dotyczącym sto-
sunku władz danego państwa do Rosji – dotyczy 
Ukrainy. 56% Rosjan uważa, że stosunek narodu 
ukraińskiego do Rosji jest pozytywny. Wynika to 
zapewne z przekonania Rosjan, że spora część, 
jeśli nie większość Ukraińców, jest im bardzo 
bliska kulturowo i nie podziela wrogiego wobec 
Rosji i  Rosjan stosunku mieszkańców zachod-
nich obwodów Ukrainy. 
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Postawy państw i narodów wobec Rosji

460+620+620+100+40+160=

160+960+400+140+340=

140+580+580+360+60+280=

80+760+560+120+480=

60+660+700+260+320=

80+720+660+220+320=

80+640+660+220+400=

140+580+580+280+40+380=

42=  Bardzo dobry

42=  Raczej dobry

42=  Raczej zły

42=  Bardzo zły

42=  Trudno powiedzieć

 23% 62% 5% 2% 8%

 8% 48% 20% 7% 17%

 7% 58% 18% 3% 14%

 4% 38% 28% 6% 24%

 3% 33% 35% 13% 16%

 4% 36% 33% 11% 16%

 4% 32% 34% 11% 20%

 7% 58% 14% 2% 19%

Białoruś

Ukraina

Niemcy

Wielka Brytania

Kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia)

USA

Polska

Francja

Wykres 8.   Stosunek mieszkańców poszczególnych krajów do Rosji

Jaki, wg Pana(i), jest stosunek mieszkańców Ukrainy / Białorusi / Polski / krajów nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii)  
/ Wielkiej Brytanii / Niemiec / Francji / USA do Rosji?

Również w  przypadku innych państw osoby 
badane różnicują stosunek władz i  nastawie-
nie mieszkańców – przy czym to drugie częściej 
określane jest jako dobre. Dla Wielkiej Brytanii 
wynik ten wynosi 42%, dla USA 40%.

Polacy i mieszkańcy krajów nadbałtyckich uzy-
skali 36% wskazań (najmniej krytyczne są oso-
by poniżej 40 roku życia, najbardziej – powyżej 55 
lat). Wyraźnie widać, że w przypadku Polski oce-
na nastawienia władz i  zwykłych ludzi do Rosji 

jest dość zbieżna w  ocenie rosyjskich respon-
dentów. To ważne ustalenie prezentowanego 
badania. Warto przypomnieć, że w  analogicz-
nym sondażu zrealizowanym wśród Polaków 
(„Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2020”), 
a także w innych badaniach z wcześniejszych lat 
odnotowano wyraźniejszą różnicę pomiędzy sto-
sunkiem Polaków do Rosji jako państwa (stosu-
nek częściej krytyczny) i do narodu rosyjskiego 
(nastawienie bardziej pozytywne).
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Jako narody najbliższe kulturowo przez Rosjan 
są postrzegani Białorusini (73%) i  Ukraińcy 
(60%), a  więc narody wschodniosłowiań-
skie, w  większości prawosławne, dzielące 
z Rosjanami historię współżycia w XIX i XX w. we 
wspólnym państwie i  traktowane, przez rosyj-
skie dziewiętnastowieczne elity polityczne i kul-
turalne, jako odłam Rosjan. Z kolei do uznania 
Kazachów za naród najbliższy Rosjanom (9% 
respondentów) skłania Rosjan świadomość 
wspólnej przeszłości w  Cesarstwie Rosyjskim 

i ZSRS oraz bliska współpraca polityczna Rosji 
i Kazachstanu. Na kolejnych miejscach znaleźli 
się Polacy (7%), Serbowie, Ormianie, Bułgarzy, 
mieszkańcy krajów nadbałtyckich (5%) i krajów 
WNP ogólnie (4%).

Uwagę zwraca „klucz słowiański” we wskaza-
niach badanych Rosjan. Jest to kryterium wyraź-
nie ważniejsze dla Rosjan, niż dla Polaków, któ-
rzy – w innych przywoływanych tu badaniach – za 
najbliższych kulturowo uznają nie tylko Słowian.

Wykres 9.   Narody najbliższe Rosjanom pod względem kulturowym

 Białorusini 730+730=  73%

 Ukraińcy 600+600=  60%

 Kazachowie 180=  9%

 Polacy 140=  7%

 Słowianie 100=  5%

 Serbowie 100=  5%

 Ormianie 100=  5%

 Bułgarzy 100=  5%

 Narody krajów nadbałtyckich 
 (Litwini, Łotysze, Estończycy)  100=  5%

 Mieszkańcy krajów WNP / byłego ZSRS 80=  4%

 Inne 40=  2%

 Trudno powiedzieć / brak odpowiedzi 220=  11%

Które narody są, wg Pana(i), najbliższe Rosjanom pod względem kultury i obyczajów? (pytanie otwarte)
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Postawy państw i narodów wobec Rosji

Jako naród najdalszy od Rosjan pod względem 
kulturowym najwięcej respondentów określa 
Amerykanów (33%). Drugim najczęściej poja-
wiającym się w tej kategorii narodem są Anglicy 
(16%). Wymieniani są tu również mieszkańcy 
Afryki (16%), Chińczycy (11%), Francuzi, Niemcy, 
Japończycy (po 10%) oraz narody krajów nadbał-
tyckich (8%). 

Większość Rosjan uważa, że warto uczyć się 
języka chińskiego (62%). Prawdopodobnie jest 

to związane z  szybko rosnącym znaczeniem 
Chin w światowej grze i wymianie gospodarczej 
oraz relacjami, jakie Rosja z  nimi utrzymuje. 
Podobne przyczyny zapewne sprawiają, że dwa 
kolejne języki, których warto się uczyć według 
respondentów to niemiecki i  francuski (odpo-
wiednio: 42% i 30%). Dalej w kolejności znajdu-
je się język arabski (12%), hiszpański (12%) oraz 
polski (3%).

Wykres 10.   Narody najdalsze od Rosjan pod względem kulturowym

 Amerykanie 660=  33%

 Anglicy 320=  16%

 Afrykanie 320=  16%

 Chińczycy 220=  11%

 Francuzi 200=  10%

 Niemcy 200=  10%

 Japończycy 200=  10%

 Narody krajów nadbałtyckich 
 (Litwini, Łotysze, Estończycy)  160=  8%

 Europejczycy / mieszkańcy Zachodu 100=  5%

 Inne narody rosyjskie 20=  1%

 Inne 120=  6%

 Trudno powiedzieć / brak odpowiedzi 320=  16%

Wykres 11.   Języki, których warto się uczyć (oprócz angielskiego)

 Chiński 620+620=  62%

 Niemiecki 840=  42%

 Francuski 600=  30%

 Arabski 240=  12%

 Hiszpański 240=  12%

 Polski 60=  3%

 Żaden z powyższych 40=  2%

 Trudno powiedzieć 60=  3%

Które narody są, wg Pana(i), najdalsze od Rosjan pod względem kultury i obyczajów? (pytanie otwarte) 

Których z powyższych języków warto się uczyć, prócz angielskiego? 
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Spontaniczne skojarzenia Rosjan ze słowem 
„Polak, Polka” mają w dość dużym stopniu cha-
rakter neutralny. Najczęściej wiążą się one po 
prostu z ludźmi, mieszkańcami Polski (20%) czy 
po prostu „normalnymi ludźmi” (6%). Pojawiają 
się także odwołania do tańca i muzyki (8%). Co 
ciekawe, ilość pozytywnych i negatywnych sko-
jarzeń ze słowami „Polak, Polka” jest bardzo 
podobna i raczej niewielka (5%).

Po usłyszeniu słowa „Polak, Polka”, 3% osób 
badanych na myśl przychodzi pokrewieństwo 
i podobieństwo do narodu rosyjskiego, co nawią-
zuje do wspomnianej już wcześniej bliskości 
kulturowej narodów słowiańskich. 3% badanych 
kojarzy także Polki i Polaków z kulturą.

Ze słowami „Polak, Polka” wiążą się także takie 
skojarzenia jak: zdrada, sprzedajność czy tchó-
rzostwo (3%). Pobrzmiewają w  tym echa ste-
reotypu o dziewiętnastowiecznej jeszcze prowe-
niencji o wiarołomnych Polakach, wzmocnione-
go negatywną oceną odwrócenia się Polski od 
Rosji po 1989 r. i zmiany sojuszy  w stosunku do 
okresu po 1945 r.

Najwięcej skojarzeń, pozytywnych i  negatyw-
nych, mają osoby z najstarszej grupy wiekowej 
(powyżej 55 lat). Najmniej skojarzeń przywołu-
ją osoby najmłodsze (poniżej 24 lat). W tej grupie 
także najwięcej jest skojarzeń neutralnych (48% 
wskazań na odpowiedź „Polska, mieszkańcy 
Polski”). Warto również zauważyć, że wiele osób 
badanych nie było w stanie podać żadnych sko-
jarzeń z Polakami (31%).

Znajomość  
i wizerunek Polski

Wykres 12.   Skojarzenia ze słowami „Polak, Polka”

 Polska: mieszkaniec Polski, naród, ludzie 400=  20%

 Taniec, muzyka 160=  8%

 Neutralni, normalni ludzie 120=  6%

 Pozytywne skojarzenia, dobrzy ludzie itp. 100=  5%

 Negatywne skojarzenia 100=  5%

 Pokrewieństwo, podobni do Rosjan 60=  3%

 Kultura: sławni ludzie, aktorzy, filmy 60=  3%

 Zdrada, nieufność, sprzedajność, tchórzostwo, spekulacje 60=  3%

 Inne 20=  1%

 Trudno powiedzieć / brak odpowiedzi 620=  31%

Jakie skojarzenia ma Pan/i w pierwszej chwili słysząc słowa „Polak, Polka”? (pytanie otwarte)
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Znajomość i wizerunek Polski

Wizerunek Polski wśród Rosjan został zbadany 
na pięciu następujących wymiarach:
– nowoczesna – zacofana;
– bogata – biedna;
– demokratyczna – autorytarna; 
–  atrakcyjna turystycznie – nieatrakcyjna  

turystycznie;
– przyjazna – nieprzyjazna.

W przypadku pierwszego wymiaru, określają-
cego poziom nowoczesności kraju, nie moż-
na powiedzieć o  ukształtowanym jednoznacz-
nym wizerunku. Więcej osób badanych okre-
śla Polskę jako państwo nowoczesne (35%) niż 
zacofane (21%). Jednak jednocześnie aż 34% 
respondentów udzieliło na tym wymiarze odpo-
wiedzi neutralnych. 

Jeżeli zaś chodzi o  postrzeganie zamożności 
Polski, to 23% osób badanych sądzi, że jest to 
kraj bogaty, 20% natomiast określa go jako bied-
ny. Najwięcej odpowiedzi miało charakter neu-
tralny (45%), co świadczy o przypisywaniu Polsce 
„średniego” poziomu zamożności. 

Wizerunek ustroju Polski wydaje się nie być 
jasno sprecyzowany w  rosyjskim społeczeń-
stwie. Najwięcej (33%) respondentów uważa, że 
Polska to kraj demokratyczny. Jednak niewiele 

mniej, bo 26% osób ankietowanych jest przeciw-
nego zdania –  postrzega Polskę jako państwo 
autorytarne. Zaś 24% badanych udzieliło odpo-
wiedzi neutralnych. 

Polska jest postrzegana jako kraj atrakcyjny 
turystycznie przez 46% Rosjan. Przeciwnego 
zdania jest znaczniej mniej respondentów 
– 29%. Natomiast 18% osób badanych udzieliło 
odpowiedzi neutralnych. 

Wykres 13.   Postrzeganie Polski

Proszę ocenić Polskę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza nowoczesna, a 5 – zacofana.
Proszę ocenić Polskę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bogata, a 5 – biedna.
Proszę ocenić Polskę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza demokratyczna a 5 – autorytarna.
Proszę ocenić Polskę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza atrakcyjna turystycznie, a 5 – nieatrakcyjna turystycznie. 
Proszę ocenić Polskę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza przyjazna, a 5 – nieprzyjazna.

380+320+680+300+120+200=
 19% 16% 34% 15% 6% 10%

Nowoczesna Zacofana

160+300+880+240+160+260=
 8% 15% 45% 12% 8% 13%

Bogata Biedna

340+320+480+220+300+340=
 17% 16% 24% 11% 15% 17%

Demokratyczna Autorytarna

620+300+360+280+300+140=
 31% 15% 18% 14% 15% 7%

Atrakcyjna turystycznie Nieatrakcyjna turystycznie

340+280+520+280+420+160=
 17% 14% 27% 14% 21% 8%

Przyjazna Nieprzyjazna

42=  1

42=  2

42=  3

42=  4

42=  5

42=  Trudno powiedzieć
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Mniej wyraźny wizerunek pojawia się, jeśli cho-
dzi o wymiar przyjazności Polski. 31% respon-
dentów uważa, że jest to kraj przyjazny. Nieco 
więcej, bo 35% Rosjan, sądzi odwrotnie. 
Natomiast 27% odpowiedzi ma charakter neu-
tralny.

Na wszystkich badanych wymiarach wizerun-
kowych Polska jest najlepiej oceniana przez 

najmłodszych badanych (18–24 lat), a najsłabiej 
przez najstarszą grupę (55 lub więcej lat).

Z prezentowanego badania wynika, że więk-
szość Rosjan nie odwiedzało Polski. Aż 86% 
osób ankietowanych nie zrobiło tego w  ciągu 
ostatnich 30 lat. Jedynie 6% badanych deklaru-
je, że odwiedziło Polskę w celach turystycznych. 
Również 6% było w niej przejazdem. 

23% respondentów deklaruje, że chciało-
by odwiedzić Polskę w  celach turystycznych. 
Natomiast 35% przyznaje, że nie myślało o tym 
do tej pory, ale nie ma nic przeciwko takiej 

podróży. Zaś 41% Rosjan w ogóle nie ma ochoty 
przyjeżdżać do Polski. Taka opinia jest popular-
na zwłaszcza wśród osób w wieku powyżej 55 lat 
(64% z nich nie chce odwiedzić Polski). 

ROSJA–POLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2020

Wykres 14.   Odwiedzanie Polski w ciągu ostatnich 30 lat

Wykres 15.   Chęć przyjazdu do Polski w celach turystycznych

6+3+6+85

23+35+41+1

Nie, nie byłe(am) – 86%

Nie mam ochoty  
odwiedzić tego kraju – 41%

Tak, byłem(am) tylko przejazdem – 6%

Trudno powiedzieć – 1%

Tak, byłem(am) w sprawach  
służbowych lub na studiach – 3%

Tak, byłem(am) turystycznie  – 6%

Nie mam nic przeciwko podróżowaniu  
do Polski, ale nie myślałem(am)  
o tym do tej pory – 35%

Tak, chciałbym(abym)  
odwiedzić ten kraj – 23%

Tak, odwiedziłem(am)  
znajomych / krewnych – 0%

Czy był(a) Pan(i) w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat?

Czy chciałby(aby) Pan(i) wybrać się na turystyczną wycieczkę do Polski? 
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Polska jest krajem mało znanym pod kątem 
turystycznym dla większości Rosjan. 

Aż 74% respondentów w  pytaniu otwartym 
nie potrafiła wymienić żadnej polskiej atrakcji 

turystycznej. Wśród tych, które jednak się poja-
wiły, najczęściej wymieniano Kraków (11%) 
i  Warszawę (10%). Oprócz tego wskazywano 
kościoły, Oświęcim, w sposób ogólny zabytkową 
architekturę czy przyrodę i Gdańsk.

22% osób badanych zna osobiście lub znało 
w przeszłości Polkę lub Polaka. Trudno ocenić, 

czy kontakty te miały miejsce w  przeszłości, 
w czasach ZSRS, czy też w ostatnim czasie.

Znajomość i wizerunek Polski

Wykres 17.   Czy zna Pan(i) osobiście lub znał(a) w przeszłości Polkę / Polaka?

22+78Nie, nie znam / nie znałem(am) – 78%

Tak, znam / znałem(am) – 22%

Czy zna Pan(i) osobiście lub znał(a) w przeszłości jakiegoś Polaka / jakąś Polkę?

Wykres 16.   Znajomość atrakcji turystycznych w Polsce

 Kraków 220=  11%

 Warszawa 200=  10%

 Kościoły 60=  3%

 Zamki 40=  2%

 Oświęcim 40=  2%

 Zabytkowa architektura / stare miasta 40=  2%

 Przyroda / klimat / kurorty  40=  2%

 Gdańsk 40=  2%

 Inne 40=  2%

 Inne atrakcje 40=  2%

 Inne miasta 40=  2%

 Trudno powiedzieć / brak odpowiedzi 740+740=  74%

Czy może Pan(i) wymienić jakieś atrakcje turystyczne w Polsce? (pytanie otwarte) 
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ROSJA–POLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2020

Większość respondentów nie potrafiła wymie-
nić nazwisk żadnych sławnych Polaków (72%). 
Zwykle są to osoby młodsze (w grupie do 39 
lat 85% badanych nie potrafi wskazać żadnego 
nazwiska) z niższym wykształceniem.

Wśród tych, które się pojawiały, najczęściej 
padało nazwisko Anny German (4%), piosenkar-
ki, kompozytorki i aktorki, związanej blisko tak-
że z  Rosją. Podobny poziom wskazań uzyska-
li politycy: Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa 

i  Lech Kaczyński (każdy z  odsetkiem 3%). 3% 
osób badanych wspomniało również o Barbarze 
Brylskiej, aktorce filmowej i teatralnej, popular-
nej w krajach byłego bloku wschodniego. Wśród 
sławnych Polaków wymienianych przez oso-
by badane można również znaleźć: Fryderyka 
Chopina, Mikołaja Kopernika, obecnego pre-
zydenta Andrzeja Dudę, Michała Kleofasa 
Ogińskiego, Konstantego Rokossowskiego, 
Tadeusza Kościuszkę i Roberta Lewandowskiego 
(wszyscy z odsetkiem 2%).

Wykres 18.   Sławni Polacy

 Anna German 80=  4%

 Wojciech Jaruzelski 60=  3%

 Lech Wałęsa  60=  3%

 Lech Kaczyński 60=  3%

 Barbara Brylska  60=  3%

 Fryderyk Chopin 40=  2%

 Mikołaj Kopernik 40=  2%

 Andrzej Duda 40=  2%

 Michał Kleofas Ogiński 40=  2%

 Konstanty Rokossowski 40=  2%

 Tadeusz Kościuszko 40=  2%

 Robert Lewandowski 40=  2%

 Inne 60=  3%

 Inne osoby, nie Polacy 40=  2%

 Inne osoby ze świata kultury / nauki 40=  2%

 Inni politycy, postacie historyczne 40=  2%

 Trudno powiedzieć / brak odpowiedzi 720+720=  72%

Proszę wymienić sławnych Polaków, których Pan(i) zna? 
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Znajomość i wizerunek Polski

Wiedzę na temat Polski Rosjanie najczęściej 
czerpią z  telewizji (62%) lub z  Internetu (45%). 
Do książek i filmów o Polsce sięga 13% respon-
dentów. Natomiast 12% badanych pozysku-
je informacje z  prasy. Przyjaciele mieszkają-
cy w  Polsce to źródło wiedzy dla 6% Rosjan. 

Tak samo jest w  przypadku szkół i  podręczni-
ków oraz książek polskich pisarzy. Na informa-
cje od rodziny i krewnych może liczyć 3% osób 
badanych. W  przypadku rodziny mieszkającej 
w Polsce – 1%. Wizyty w kraju sąsiadów stano-
wią źródło wiedzy dla 2% Rosjan. 

Wykres 19.   Źródła informacji o Polsce

 Telewizja 620+620=  62%

 Internet 900=  45%

 Rosyjskie książki i filmy o Polsce 260=  13%

 Prasa, gazety, czasopisma 240=  12%

 Przyjaciele mieszkający w Polsce 120=  6%

 Szkoła i podręczniki 120=  6%

 Książki polskich pisarzy 120=  6%

 Rodzina, krewni 60=  3%

 Wizyta w Polsce 40=  2%

 Krewni mieszkający w Polsce 20=  1%

 W ogóle nie otrzymuję informacji o Polsce 60=  3%

 Trudno powiedzieć 40=  2%

Skąd czerpie Pan(i) informacje o Polsce? 
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ROSJA–POLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2020

W trakcie badania pytano, dlaczego –  według 
Rosjan –  Polska wspiera Ukrainę w  konflik-
cie z  Rosją. Najczęściej wymienianymi przy-
czynami tego stanu rzeczy są złe relacje Polski 
i  Rosji (22%) oraz wykorzystywanie relacji 
z Ukrainą w planach budowy potęgi Polski (22%).  

16% badanych uważa natomiast, że jest to wyraz 
wsparcia Ukrainy w  dążeniu do demokracji. 
Wśród odpowiedzi pojawia się także wątek wpły-
wów Stanów Zjednoczonych i  Unii Europejskiej 
(7%). Jasno określonego zdania na ten temat nie 
ma 30% badanych.

Relacje polityczne 
i kulturalne

Wykres 20.   Przyczyny wspierania Ukrainy w konflikcie z Rosją

 Polska chce się przeciwstawić Rosji, 
 z którą ma złe relacje  440=  22%

 Polska wykorzystuje Ukrainę w swoich planach 
 budowy potęgi regionalnej („od morza do morza”) 440=  22%

 Polska wspiera Ukrainę jako swego sąsiada 
 i sprzyja jej demokratycznym zmianom 320=  16%

 Polska ulega presji swoich zachodnich 
 sojuszników (USA i UE) 140=  7%

 Inne 140=  7%

 Nie wiem / trudno powiedzieć 600=  30%

Polska opinia publiczna wspiera Ukrainę w konflikcie z Rosją i integrację tego kraju z Unią Europejską.  
Jak Pan(i) myśli, dlaczego Polska wspiera w tym Ukrainę? (pytanie otwarte) 
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Relacje polityczne i kulturalne

W trakcie badania sprawdzano również sto-
sunek Rosjan do zarzutów stawianych Polsce 
przez Aleksandra Łukaszenkę o zamiar zajęcia 
siłą zachodniej Białorusi. Według 39% badanych 
takie oskarżenia są uzasadnione (głównie bada-
ni powyżej 55 roku życia, wśród których zgadza 
się z  tą opinią co druga osoba). Jednak więcej 

respondentów uważa przeciwnie – 46% sądzi, że 
posądzanie Polski o taki zamiar jest nieuzasad-
nione (zwłaszcza osoby w wieku 18–24 lat –76% 
z nich podziela ten pogląd). Natomiast 16% osób 
badanych nie ma określonego zdania na ten 
temat. 

Większość Rosjan uważa, że wsparcie Ukrainy 
przez Polskę nie stanowi dla Rosji zagroże-
nia (60%). 30% jest odmiennego zdania, a 10% 

respondentów nie ma sprecyzowanej opinii na 
ten temat. 

Wykres 21.   Czy wsparcie Ukrainy przez Polskę stanowi zagrożenie dla Rosji?

30+60+10Nie, to nie stanowi zagrożenia – 60%

 Trudno powiedzieć – 10%
Tak, to jest zagrożenie – 30%

Czy wsparcie Polski dla Ukrainy w konflikcie z Rosją stanowi zagrożenie dla Rosji?

200+560++560+360+320=

42=  W pełni uzasadnione

42=  Raczej uzasadnione

42=  Raczej nieuzasadnione

42=  Całkowicie nieuzasadnione

42=  Trudno powiedzieć

 10% 29% 28% 18% 16%

 
Wykres 22.   Obwinianie Polski o zamiar zajęcia części Białorusi

Jak Pan(i) myśli, na ile zasadne jest obwinianie przez Aleksandra Łukaszenkę Polski o zamiar zajęcia siłą  
zachodniej Białorusi?
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ROSJA–POLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2020

Zdecydowana większość Rosjan uważa, że ich 
państwo powinno rozwijać współpracę kultural-
ną i społeczną z Polską. 36% osób badanych jest 
zdania, że współpraca ta powinna odbywać się 
bez żadnych ograniczeń, gdyż jest to najlepszy 
sposób na wzajemne poznanie swojej perspek-
tywy przez sąsiadów (taką opinię mają zwłasz-
cza osoby z  wyższym wykształceniem –  50%). 
Niewiele mniej, bo 35% respondentów uwa-
ża natomiast, że oba kraje powinny współdzia-
łać w ograniczonym zakresie (głównie młodzież, 

sądzi tak co druga osoba w  wieku 18–24 lata). 
Wynika to „z obawy przed wykorzystaniem tej 
sytuacji przez władze Polski ze szkodą dla inte-
resów Rosji”. 18% badanych sądzi, że te kra-
je nie powinny ze sobą współpracować, gdyż  
„w warunkach konfrontacji politycznej i informa-
cyjnej zerwanie kontaktów jest najlepszym spo-
sobem na zapewnienie bezpieczeństwa Rosji”. 
Ten pogląd podzielają głównie osoby z wykształ-
ceniem podstawowym lub średnim. Zdania na 
ten temat nie ma 11% respondentów. 

Wykres 23.   Czy Rosja powinna rozwijać współpracę kulturalną i społeczną z Polską?

 Tak, bez ograniczeń, bo to najlepszy sposób, 
 aby przedstawić Polakom własne zdanie  720=  36%
 i poznać perspektywę sąsiada

 Tak, ale w ograniczonym zakresie, ponieważ współpraca 
 kulturalna i społeczna, oprócz łagodzenia konfliktów, 
 może być wykorzystywana przez polskie władze  700=  35%
 ze szkodą dla interesów Rosji

 Nie, bo w warunkach konfrontacji politycznej 
 i informacyjnej zerwanie kontaktów jest najlepszym  360=  18%
 sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa Rosji

 Trudno powiedzieć 220=  11%

Czy Rosja powinna rozwijać współpracę kulturalną i społeczną z Polską, bez względu na istniejące  
różnice polityczne? Jeśli tak, w jakim zakresie? 
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 Podsumowanie
Rosjanie przypisują negatywny stosunek do Rosji 
władzom krajów nadbałtyckich (60%), Polski 
(61%) i Ukrainy (62%).  W przypadku Polski ocena 
nastawienia władz do Rosji jest zbieżna w ocenie 
nastawienia zwykłych ludzi do Rosji (45% Rosjan 
ocenia je negatywnie). Społeczeństwo rosyjskie 
jest jednak wyraźnie podzielone pod tym wzglę-
dem. Młodzi mają mniej uprzedzeń zarówno 
w  stosunku do władz i  mieszkańców Ukrainy, 
Polski czy krajów nadbałtyckich. Są to oso-
by otwarte na inne kultury i narody (także geo-
politycznych rywali Rosji – Stany Zjednoczone). 
Osoby mające 55 lub więcej lat mają zupełnie 
inne zdanie na ten temat. Zwykle oceniają wła-
dze oraz mieszkańców Polski i krajów nadbałtyc-
kich negatywnie. Jedynie w stosunku do miesz-
kańców Ukrainy mają oni pozytywne nastawie-
nie (przy jednoczesnym negatywnym nastawie-
niu do władz tego państwa). 

Mimo bliskości geograficznej i  historycznej, 
Rosjanie nie mają dużej wiedzy na temat Polski: 
co trzeci Rosjanin nie ma żadnych spontanicz-
nych skojarzeń ze słowami „Polak, Polka”, 3/4 
badanych nie potrafi wymienić żadnych atrak-
cji turystycznych w  Polsce, ani żadnego sław-
nego Polaka. Może to wynikać z  tego, że 86% 
Rosjan nie odwiedziło Polski w  ciągu ostat-
nich 30 lat, a  76% nie zna osobiście żadne-
go Polaka lub Polki. Jednocześnie w  większo-
ści Rosjanie są otwarci na odwiedzenie Polski 
w celach turystycznych (23% badanych chciało-
by odwiedzić Polskę, a 35% nie myślało o  tym, 
ale nie ma nic przeciwko). Badani, którzy zna-
ją atrakcje turystyczne znajdujące się w Polsce, 
wymieniali najczęściej główne miasta: Kraków 
(11%) i Warszawę (10%). Natomiast wśród zna-
nych Polaków lub Polek wymieniani byli polity-
cy (Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa oraz Lech 
Kaczyński –  każdy po 3% wskazań) lub osoby, 

których szczyt kariery przypadał na czasy ZSRS: 
Anna German (4%) czy Barbara Brylska (3%). 
Brak w tym zestawieniu nazwisk postaci bardziej 
współczesnych. Ponad 70% Rosjan nie potra-
fi wymienić żadnego sławnego Polaka, co wska-
zuje na to, że Polska kultura i historia we współ-
czesnej Rosji są mało znane. 

Osoby, które mają jakieś skojarzenia z Polakami 
opisują ich dość neutralnie. Jedynie 5% bada-
nych ma jakieś konkretne negatywne lub pozy-
tywne skojarzenia. Wizerunek Polski nie jest 
jednoznaczny wśród mieszkańców Rosji: z  jed-
nej strony Polska oceniana jest jako atrakcyjna 
turystycznie, nowoczesna, demokratyczna, przy-
jazna, a drugiej strony pojawia się dużo przeciw-
nych opinii na ten temat. Pozytywne opinie na 
temat Polski mają głównie młodzi mieszkańcy 
Rosji, a  osoby starsze mają zwykle negatywne 
zdanie na ten temat.

Mimo bardzo spolaryzowanych opinii na temat 
Polski oraz w  ogóle niewielkiej wiedzy na jej 
temat, większość Rosjan (71%) jest zdania, że 
oba kraje powinny rozwijać współpracę kultural-
ną i społeczną. Połowa z nich uważa, że współ-
praca ta nie powinna być obwarowana żadnymi 
ograniczeniami, bo jest to najlepszy sposób na 
poznanie perspektywy sąsiadów. Druga poło-
wa uważa, że oba kraje powinny współpracować 
w ograniczonym zakresie, gdyż taka współpraca 
może być wykorzystywana przez Polskę ze szko-
dą dla interesów Rosji.

Tak zarysowany obraz nastawienia rosyjskiej 
opinii publicznej do Polski wskazuje na duży 
potencjał w takich dziedzinach, jak kultura, życie 
społeczne, turystyka. Skromna i niezbyt aktual-
na wiedza Rosjan o Polsce domaga się pilnego 
uzupełnienia.
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1 WzorcoWa rola samorządóW W zakresie racjonalnego zarządzania energią

Badanie przeprowadzone w Rosji objęło sze-
reg kwestii związanych z postrzeganiem Polski  
i Polaków, z oceną stosunków pomiędzy państwa-
mi i narodami, a także sprawami bieżącymi, ma-
jącymi wpływ na wzajemne relacje. Daje ono moż-
liwość zrozumienia sposobu myślenia rosyjskiej 
opinii publicznej, bez pośrednictwa mediów czy 
polityków, często zabierających głos w jej imie-
niu. Nie znaczy to oczywiście, że w odpowiedziach 
rosyjskich respondentów nie rezonują na różne 
sposoby także oddziaływania medialne i propa-
gandowe. Na szczególną uwagę zasługują różni-
ce pokoleniowe – młodsi Rosjanie zdają się mieć 

wobec świata i  Polski znacznie bardziej otwar-
te i ufne nastawienie, niż ich rodzice czy dziad-
kowie. Raport pokazuje, jak niewielka jest wie-
dza przeciętnego Rosjanina na temat Polski, jej 
kultury, postaci z nią związanych, miejsc wartych 
odwiedzenia. Wciąż ciąży nad tym kanon ukształ-
towany jeszcze w czasach sowieckich, nie roz-
szerzony i nie uzupełniony o nowe treści i sym-
bole, mimo upływu kolejnych dekad, jakie dzielą 
nas od upadku komunizmu. Pokazuje to dobitnie, 
jak wielki jest potencjał prezentowania dorobku 
współczesnej Polski, zwłaszcza młodszemu po-
koleniu rosyjskich odbiorców.
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