DR ALEKSANDER OLECH

ANALIZA DYSKURSU MEDIALNEGO

Dyrektor projektu:
Aleksander Olech

Analitycy:
Jędrzej Błaszczak
Mariana Helysh
Leon Pińczak
Jan Sobieraj

Trójkąt Lubelski – analiza dyskursu medialnego

1

Wstęp
Informacja o Trójkącie Lubelskim, który został ustanowiony 28 lipca 2020 roku przez
ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy, nie była głównym tematem rozważań
w światowych mediach, czołowe think-tanki nie rozłożyły na czynniki pierwsze możliwych
zmian w środowisku bezpieczeństwa, a niezależni eksperci nie zwiastowali, iż będzie to
inicjatywa porównywalna choćby do Grupy Wyszehradzkiej. Jednakże Trójkąt Lubelski może
mieć szczególne znaczenie, jeśli wykorzysta się jego komplementarny potencjał polityczny,
ekonomiczny i militarny, choćby jako wschodnia osłona dla NATO i UE. Jest to także szansa
dla trzech założycieli, aby inicjować własne projekty na arenie międzynarodowej, mając już na
początku poparcie dwóch innych państw. W związku z powyższym, wydaje się być słusznym
zweryfikowanie, jak do trójstronnego porozumienia podchodzą dziennikarze i specjaliści
w krajach, dla których połączenie sił trzech aktorów ma znaczenie. W prowadzonych
rozważaniach wzięto pod uwagę dyskurs medialny obecny w Polsce, Litwie, Ukrainie – krajach
członkowskich porozumienia – Rosji i Białorusi – państwach niebędących w sojuszu, ale silnie
oddziałujących na sytuację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także Kazachstanie,
który prowadzi dwutorową politykę, z jednej strony przeciwstawiając się Federacji Rosyjskiej
i zbliżając się do UE, a z drugiej utrzymując retorykę prokremlowską. Przyjęto, że
najwłaściwszą formą będzie zbadanie powielanej narracji na temat Trójkąta Lubelskiego przez
media propaństwowe (w tym narodowe), czołowe think-tanki, które są państwowymi
jednostkami organizacyjnymi oraz instytucje pozarządowe wspierające obecne w tych krajach
władze.
Udostępniane w przestrzeni publicznej informacje mają różny format, charakter oraz
bardzo często zawierają ładunek emocjonalny, narzucony przez autora, który na wstępie
definiuje opisywane doniesienia jako pozytywne lub negatywne. Wiąże się to z całą strukturą
przedstawionego tekstu, od tytułu, przez główne tezy, aż po zdjęcie. Wiele podmiotów
dostarczających ogólnodostępne opracowania wpada w pułapkę, ponieważ w jak największym
stopniu chce zainteresować swoją treścią i zachęcić czytelnika tylko do jego materiałów, a przez
to relacjonuje albo w sposób bardzo agresywny i bezkompromisowy, albo wybiera absolutnie
inny kierunek, całkowicie propaństwowy, oddając bezkrytyczny i pochlebny komentarz.
Decydując się zatem na jednego dostawcę informacji, odbiorca zamyka się na inne serwisy,
przedstawiające

niektóre

zdarzenia

w

zupełnie

różnym

świetle.

Jednocześnie,

symptomatycznym elementem współczesnego świata informacji jest dylemat wyboru źródeł,
gdyż dostępne są tysiące witryn i trudnym jest zweryfikowanie, co jest prawdą, a co fałszem.
Co więcej, wiele z gazet, telewizji, think-tanków i organizacji pozarządowych tworzy własny
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obraz konkretnych wydarzeń, przekazując odbiorcy zdeformowaną wizję rzeczywistości,
a ponadto wtrącając przemyślenia, które zaburzają pierwotny charakter wiadomości. Taka
perspektywa sprawia, że aby otrzymać specyficzną dozę rzetelnych artykułów, niezbędna jest
dywersyfikacja źródeł – czytając także portale, z których tezami można się nie zgadzać.
Najlepiej, jeśli są to różne przekaźniki informacji (również zagraniczne), co pozwoli na
wieloaspektową analizę zdarzenia i spojrzenie na problem z różnych ujęć, biorąc pod uwagę
kontrastowe argumenty.
Współcześnie w przestrzeni medialnej Europy dominują przekazy medialne ze Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Treści przygotowywane w Europie
Środkowo-Wschodniej nie są traktowane na równi z tymi Zachodnimi, a w szczególności
z dużą dozą ostrożności podchodzi się do współpracy w ramach Unii Europejskiej
z przekaźnikami informacji z Rosji, Ukrainy, a nawet Polski. Wobec tego pojawia się dysonans
w postaci zdobywania wiedzy na tematy dotyczące stricte konkretnego regionu lub wydarzenia.
Bez wątpienia organizacja Trójkąta Lubelskiego, angażująca Warszawę, Wilno i Kijów, jest
projektem szczególnie ważnym dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z tego powodu
opinie mediów oraz ekspertów z państw, które od dziesięcioleci wywierają na siebie wpływ,
mogą okazać się cennym źródłem wiedzy. Ukazanie wieloaspektowego i multiregionalnego
spojrzenia na trójstronną inicjatywę, zwłaszcza w dobie dezinformacji, jest szansą na
zdefiniowanie faktycznego podejścia do zawiązanego sojuszu przez media państwowe objęte
kwerendą. Co więcej, umożliwia to określenie nastrojów w środowisku międzynarodowym
względem Polski i jej polityki zagranicznej. Należy podkreślić, że każdorazowa analiza
newsów z różnych serwisów (np. francuskich, polskich i rosyjskich) dostarczyłaby różnych
wniosków i ocen. W związku z powyższym, kluczowym było przedłożenie różnych ocen
międzynarodowej inicjatywy, która może mieć duży wpływ na współpracę Polski, Litwy
i

Ukrainy.

Wielokierunkowa

analiza

koncepcji

Trójkąta

Lubelskiego

ma

służyć

społeczeństwom, które zasługują na otrzymanie treści jak najbliższych prawdzie. Jest to także
próba walki z dezinformacją i międzynarodowymi napięciami, ponieważ państwa wzajemnie
oskarżają się o rozprzestrzenianie fałszywych informacji.
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Litwa
Analizując litewski dyskurs medialny pod względem komentarzy dotyczących Trójkąta
Lubelskiego wzięto pod uwagę artykuły publikowane w takich serwisach internetowych jak
Lrytas1, Respublika2 oraz Delfi3, a także poddano analizie komentarze Arunasa Sprauniusa,
eksperta litewskiego ośrodka analitycznego Voras4. Zasadniczo, litewskie media podkreślają
geopolityczny charakter inicjatywy Trójkąta Lubelskiego oraz wskazują na rosyjskie
zagrożenie jako jeden z głównych impulsów powołania tego formatu współpracy. Z kolei
komentarze płynące z ośrodków analitycznych oceniają ten projekt niejednoznacznie,
wyszczególniając wyzwania i przeciwności dla wspólnie realizowanej agendy.
W artykule opublikowanym w serwisie Lrytas wskazuje się na trzy podstawowe
płaszczyzny współpracy państw na rzecz inicjatywy Trójkąta Lubelskiego: przeciwdziałanie
rosyjskiej agresji, wsparcie Ukrainy oraz wspólne zabiegi w celu niwelowania skutków
pandemii COVID-19. W ramach pierwszej płaszczyzny podkreślana jest skala rosyjskich
działań noszących charakter powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa państw regionu Europy
Środkowo-Wschodniej. W kwestii pomocy Ukrainie serwis zwraca uwagę na zobowiązanie się
przez Litwę do koordynowania wysiłków na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego
i sprzeciwiania się operacjom podejmowanym przez Federację Rosyjską, tj. nielegalnej
okupacji Krymu oraz naruszeniu integralności terytorialnej Ukrainy poprzez wspieranie
prorosyjskich separatystów. Wyróżnia się także potrzebę kontynuacji współpracy mającej na
celu wspomaganie Ukrainy w procesie integracji z obszarem euroatlantyckich instytucji oraz
udzielania poparcia w próbach przeprowadzenia polityczno-gospodarczych reform. W obszarze
walki z pandemią podkreśla się zobowiązanie do prowadzenia wspólnych działań, mających na
celu zapewnienie wzajemnej pomocy w sytuacjach kryzysowych5.
Ówczesny minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius w wypowiedzi
udzielonej dla portalu internetowego Respublika wskazuje na geopolityczny charakter
inicjatywy Trójkąta Lubelskiego6. Minister podkreśla, że uzyskane podczas transformacji
ustrojowej doświadczenia oraz wypracowane rozwiązania, zarówno strony litewskiej, jak
1

Lrytas, Lietuva, Lenkija ir Ukraina sutarė dėl paramos kovoje prieš Rusijos agresiją, koronavirusą,
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/07/28/news/lietuva-lenkija-ir-ukraina-kuria-liublinotrikampi--15766245/, dostęp: 11.06.2021.
2
P. Levickytė, L.Linkevičius apie „Liublino trikampį“: tai ne dirbtinis formatas (11),
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/llinkevicius_apie_liublino_trikampi_tai_ne_
dirbtinis_formatas, dostęp: 11.06.2021.
3
Delfi, Intelektualai buria Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir baltarusių tautos „Liublino ketvertą“ (67),
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/intelektualai-buria-lietuvos-lenkijos-ukrainos-ir-baltarusiu-tautosliublino-ketverta.d?id=85318205, dostęp: 11.06.2021.
4
A. Spraunius, Kas tai ir kam tai?, https://www.voras.online/produkt/obsestvo/Kas-tai-ir-kam-tai/, dostęp:
11.06.2021.
5
Lrytas, op. cit.
6
P. Levickytė, op. cit.
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i polskiej, powinny zostać zaaplikowane na Ukrainie. L. Linkevičius zwraca również uwagę na
znaczącą rolę Litwy i Polski w procesie integracji Ukrainy z instytucjami Unii Europejskiej
i NATO, co jest jednym z kluczowych postulatów w realizowanej agendzie. Na pierwszy plan
politycznego programu Trójkąta Lubelskiego minister wysuwa kwestie promocji zacieśniania
kooperacji w dziedzinie bezpieczeństwa, pogłębiania trójstronnych więzi wojskowych
i obronnych przy wykorzystaniu pełnego wachlarza instrumentów w ramach UE i NATO,
rozwoju współpracy gospodarczej, a także wsparcia Ukrainy w jej proeuropejskich dążeniach.
Na łamach serwisu Delfi przedstawia się wyniki przeprowadzonej w czterostronnym
formacie debaty analityków z państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, organizowanej
przez litewską Kancelarię Prezydenta. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim wizji rozszerzenia
w przyszłości Trójkąta Lubelskiego o Białoruś, tym samym przekształcając go w „Kwartet
Lubelski”7. Białoruski analityk Franciszak Wiaczorka odniósł się do trwającego politycznego
impasu poprzez wskazywanie na narodzenie się na Białorusi społeczeństwa obywatelskiego.
Zgodnie z jego przewidywaniami, po zmianie władzy w Mińsku, nie będzie innego wyjścia,
aniżeli dołączenie do Trójkąta, celem powołania najprawdziwszego sojuszu państw
o podobnych interesach. Z kolei Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych, zaproponował koncepcję „pustego krzesła”. Ma ona polegać na
symbolicznym pozostawianiu pustego miejsca podczas wszystkich obrad Trójkąta
Lubelskiego, co miałoby świadczyć o chęci państw-stron sojuszu do tego, aby wolna Białoruś
w przyszłości przystąpiła do tego formatu. Co więcej, zaproponował on także dołączenie do tej
inicjatywy głosu rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego, nie wskazując jednak na
konkretne mechanizmy tego, kto i w jaki sposób miałby ten głos reprezentować. Ukraiński
ekspert Wołodymyr Fesenko najważniejszym priorytetem Trójkąta Lubelskiego nazwał
przeciwdziałanie agresji rosyjskiej, a współpracę regionalną określił mianem optymalnego
instrumentu do powstrzymywania Federacji Rosyjskiej. Obecny na spotkaniu litewski ekspert
Alvydas Nikžentaitis zwrócił uwagę na wzrost regionalnej świadomości oraz wyraził nadzieję
na pomyślną realizację wszystkich postulatów agendy Trójkąta Lubelskiego.
Ekspert litewskiego ośrodka analitycznego Voras Arūnas Spraunius zwraca uwagę na
początki Trójkąta Lubelskiego. Inicjatywa rozpoczęła się od starań ówczesnego Ministra Spraw
Zagranicznych Jacka Czaputowicza, który doprowadził do resetu stosunków pomiędzy Polską
a Ukrainą i Litwą, dzięki czemu „wyprowadził je z głębokiego kryzysu”8. Litewski analityk
znaczną uwagę poświęca działaniom podejmowanym przez następcę Czaputowicza na

7
8

Delfi, op. cit.
A. Spraunius, op. cit.
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stanowisku szefa polskiej dyplomacji Zbigniewa Raua, który kontynuuje dotychczasową
politykę zacieśniania relacji z państwami regionu, czego przykładem było m.in. ustalenie
nowego terminu posiedzenia polsko-ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy
Gospodarczej w trakcie rozmowy telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy
Dmytrem Kułebą9. Wskazuje się także na rolę Trójkąta Lubelskiego jako wzmacniającego
elementu znaczenia regionu Europy Środkowo-Wschodniej, co miałoby być realizowane
poprzez rozwój i harmonizację stosunków z pozostałymi państwami tego obszaru – Mołdawią
oraz Białorusią. A. Spraunius zwraca uwagę na zmianę stanowiska państw Trójkąta wobec
Białorusi – przed wyborami prezydenckimi z sierpnia 2020 roku polityczna narracja formacji
oscylowała wokół podkreślania znaczenia dobrosąsiedzkich stosunków z państwem
białoruskim, natomiast wraz z powyborczym kryzysem politycznym przeformułowano ją
w bardziej stanowczą i krytyczną wobec panującego reżimu, odmawiając Łukaszence dalszej
legitymizacji. Mankamentem inicjatywy jest wskazywany brak wspólnej strategii działań
Trójkąta Lubelskiego wobec sytuacji na Białorusi. A. Spraunius podkreśla pozytywne aspekty
działań państw członkowskich na poziomie wewnętrznych deklaracji oraz niesionej pomocy
białoruskim uciekinierom, natomiast brak skoordynowanych działań w ramach Trójkąta
zdecydowanie nie sprzyja wzmocnieniu jego znaczenia na arenie międzynarodowej. Co więcej,
analityk przywołuje także przykłady nieudanych przedsięwzięć regionalnych – zainicjowana
przez Warszawę koncepcja „Trójmorza” została określona mianem zamrożonej, z kolei GUAM
(Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju), skupiająca Gruzję, Ukrainę, Armenię oraz
Mołdawię nie przejawia aktywności już od dłuższego czasu. Rozpatrując charakter trójstronnej
inicjatywy, A. Spraunius wyraża obawy o marginalizację Trójkąta Lubelskiego na arenie
międzynarodowej, co świadczyłoby o nieudolności państw do kreacji odpowiedzialnej polityki
regionalnej.
Wnioski
W medialnym przekazie dotyczącym powstania inicjatywy Trójkąta Lubelskiego
wskazuje się przede wszystkim agresywne działania Moskwy względem Wilna, a także innych
państw będących członkami NATO i UE. Litewscy komentatorzy zwracają uwagę na rosyjskie
działania na Ukrainie oraz wskazują na potrzebę intensyfikacji działań mających na celu
wsparcie proeuropejskich ambicji Kijowa, co zgodnie z opiniami ekspertów, miałoby
9

Міністерство закордонних справ України, Дмитро Кулеба: Україна та Польща використовуватимуть
всі можливості для пожвавлення торгівлі в умовах пандемії COVID, https://mfa.gov.ua/news/dmitrokuleba-ukrayina-ta-polshcha-vikoristovuvatimut-vsi-mozhlivosti-dlya-pozhvavlennya-torgivli-v-umovahpandemiyi-covid,, dostęp: 18.06.2021.
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zwiększyć poziom regionalnego bezpieczeństwa. Co ważne, priorytetową kwestią w dyskursie
medialnym jest także trwający kryzys na Białorusi, ale brak wspólnej strategii w ramach
Trójkąta Lubelskiego został określony jako jedna z głównych słabości tego międzynarodowego
formatu współpracy.
Litewski dyskurs medialny cechuje realistyczne podejście względem koncepcji
trójstronnego porozumienia, gdyż autorzy zwracają uwagę zarówno na szanse istniejące w tego
rodzaju formacie, jak i na zagrożenia płynące z niedojrzałości tego regionalnego
przedsięwzięcia. Uwzględniając skąpy wachlarz narzędzi, którymi Litwa dysponuje bądź jest
w stanie dysponować, rozwój inicjatywy Trójkąta Lubelskiego może stać się dla niej impulsem
do wzmocnienia swojej pozycji w regionie. Warto również podkreślić dążenia Litwy do
wypracowania wspólnego stanowiska na forum Trójkąta Lubelskiego względem Federacji
Rosyjskiej. Działania te mogą być postrzegane jako odpowiedź na coraz bardziej agresywną
politykę zagraniczną Rosji wobec państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W rosyjskiej
doktrynie państwa bałtyckie wciąż są uznawane za „bliską zagranicę” czy też „sferę żywotnych
interesów”, a działania NATO, w tym na Litwie, są uznawane za fundamentalne zagrożenie dla
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
Wydaje się, że z perspektywy Litwy powołanie Trójkąta Lubelskiego jest platformą na
rzecz bezpieczeństwa, pomimo iż ona sama nie aspiruje do roli lidera w tym formacie. Wynika
to choćby z braku zdolności militarnych. Jednocześnie ta inicjatywa może mieć pozytywny
wpływ na rozwój agendy politycznej państwa litewskiego na forum Unii Europejskiej i NATO,
a także przyczynić się do wzmocnienia roli Litwy jako prozachodniego partnera aktywnie
angażującego się w ważne sprawy dla regionu.
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Polska
Badając prorządową część polskiego dyskursu medialnego na temat Trójkąta
Lubelskiego, posłużono się zarówno artykułami publicystycznymi, jak i tekstami
analitycznymi, publikowanymi przez ośrodki badawcze. W kategorii tekstów publicystycznych
analizie zostały poddane informacje z portali informacyjnych TVP Info10 i Radio Maryja11 oraz
dzienników Do Rzeczy12 i wPolityce13. Analiza zawiera także publikacje polskich ośrodków
analitycznych – Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych14 oraz Ośrodka Studiów
Wschodnich15.
Tradycyjne media podkreślają znaczenie roli Polski w powołaniu tego formatu
współpracy, a ponadto pozytywnie ustosunkowują się do perspektyw rozwoju politycznego
przedsięwzięcia. Z kolei ośrodki analityczne dostrzegają specyficzne korzyści wynikające
z powstania trójstronnego porozumienia, zaznaczając przy tym niektóre wyzwania mogące
wystąpić w procesie realizacji poszczególnych postulatów.
Jacek Czaputowicz, ówczesny minister spraw zagranicznych oraz jeden z inicjatorów
projektu Trójkąta Lubelskiego, w wywiadzie udzielonym serwisowi TVP Info podkreśla
niebagatelne znaczenie sektora energetyki jako jednego z kluczowych wymiarów trójstronnej
kooperacji, której celem jest dążenie do dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw
surowców energetycznych, a także zamiar postępującego energetycznego uniezależniania się
od Federacji Rosyjskiej celem ochrony przed szantażem energetycznym16. Podkreślono rolę
Polski w kontekście próby nawiązania ściślejszej współpracy z Ukrainą oraz jej wsparcia
w procesie uzyskania statusu „pełnoprawnego aktora, współkształtującego agendę”, a nie

10

TVP Info, Czaputowicz: Celem Trójkąta Lubelskiego m.in. współpraca w zakresie dostępu do źródeł energii,
https://www.tvp.info/49180542/jacek-czaputowicz-celem-trojkata-lubelskiego-min-wspolpraca-w-zakresiedostepu-do-zrodel-energii-wieszwiecej, dostęp: 08.06.2021.
11
Radio Maryja, Trójkąt Lubelski – sposób Polski na polepszenie stosunków ze wschodnimi sąsiadami,
https://www.radiomaryja.pl/informacje/trojkat-lubelski-sposob-polski-na-polepszenie-stosunkow-zewschodnimi-sasiadami/, dostęp: 08.06.2021.
12
Do Rzeczy, Rosyjskie media krytykują polską inicjatywę zagraniczną. Piszą o „trójkącie nienawiści”,
https://dorzeczy.pl/kraj/148944/rosyjskie-media-krytykuja-polska-inicjatywe-zagraniczna-pisza-o-trojkacienienawisci.html, dostęp: 10.06.2021.
13
wPolityce, Duże wzmocnienie roli Europy Środkowej. Polska, Litwa i Ukraina powołały do życia Trójkąt
Lubelski, https://wpolityce.pl/polityka/511145-polska-litwa-i-ukraina-powolaly-do-zycia-trojkat-lubelski, dostęp:
10.06.2021.
14
Ł. Jasina, M. Zaniewicz, Odcinek 234: „Współpraca Polski, Ukrainy i Litwy w kontekście powołania Trójkąta
Lubelskiego”,
https://www.pism.pl/pism_w_mediach/podcasty/Odcinek_234_Wspolpraca_Polski_Ukrainy_i_Litwy_w_kontek
scie_powolania_Trojkata_Lubelskiego, dostęp: 10.06.2021.
15
T. Iwański, Ukraina: zawieszenie stosunków z Białorusią,
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-09-02/ukraina-zawieszenie-stosunkow-z-bialorusia, dostęp:
10.06.2021.
16
TVP Info, op. cit.
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będącego tylko przedmiotem sporów i dyskusji na już istniejących forach17. Oprócz
powyższych, minister Czaputowicz zwraca uwagę na scalającą funkcję Trójkąta Lubelskiego
jako formatu odpowiedzialnego za promocję „wspólnego głosu” państw Europy ŚrodkowoWschodniej na forum instytucji euroatlantyckich.
Prof. Mieczysław Ryba w komentarzu dla serwisu Radio Maryja podkreśla znaczenie
Polski jako państwa dążącego do regionalnego przywództwa, czego przejawem jest powołanie
Trójkąta Lubelskiego. Politolog wskazuje także na proamerykański kurs tego przedsięwzięcia,
a przewodnim motywem zawiązania tego formatu współpracy nazywa rosnące zagrożenie ze
strony Federacji Rosyjskiej18.
Na łamach tygodnika Do Rzeczy prezentuje się opinię rzecznika prasowego Ministra
Koordynatora Służb Specjalnych Stanisława Żaryna, która nosi charakter reakcji na medialną
narrację Federacji Rosyjskiej związaną z powołaniem do życia Trójkąta Lubelskiego. Zwraca
on uwagę na dezinformacyjny i manipulacyjny charakter pojawiających się w rosyjskim obiegu
medialnym doniesień w sprawie trójstronnej inicjatywy. Ponadto S. Żaryn przywołuje
określenia Trójkąta Lubelskiego pojawiające się w rosyjskim dyskursie medialnym –
inicjatywa jest nazywana „politycznym Frankensteinem” oraz „trójkątem nienawiści do Rosji”.
S. Żaryn wskazuje na rosyjską doktrynę polityki zagranicznej, której fundamentalnym celem
jest powielanie narracji o rzekomym zagrożeniu ze strony skonsolidowanego Zachodu
względem Federacji Rosyjskiej oraz ośmieszanie państw Trójkąta wskazując przy tym na
nieracjonalność i rusofobiczność prowadzonych przez nie polityk zagranicznych. Według
rzecznika prasowego jest to przykład działania rosyjskich narzędzi propagandowych19.
Tygodnik

wPolityce

przywołuje

wypowiedzi

ówczesnego

ministra

spraw

zagranicznych Jacka Czaputowicza dotyczące szerokiej agendy realizowanych spraw w ramach
Trójkąta Lubelskiego20. Znaczenie tej inicjatywy podkreślane jest w kontekście rozwoju
trójstronnych mechanizmów kooperacji w ramach walki z pandemią koronawirusa, a także
wzmocnienia współzależności Ukrainy z Unią Europejską. Dzięki powstaniu takiego
porozumienia, noszącego charakter minilateralizmu21, Polska będzie miała możliwość dalszego
aktywnego wspierania rozwoju Partnerstwa Wschodniego, jako fundamentalnego instrumentu
polityki zagranicznej nie tylko Polski, ale także UE22. Wyszczególnia się również rolę wspólnej
polsko-litewsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRBRIG, jako pomyślnie zrealizowanego
instrumentu współpracy na poziomie militarnym, a także forum do wymiany doświadczenia
17

Ibidem.
Radio Maryja, op. cit.
19
Do Rzeczy, op. cit.
20
wPolityce, op. cit.
21
W teorii regionalizmu jest to format współpracy powołany w celu sprostania poszczególnym wyzwaniom
stojącym przed subregionalnymi aktorami stosunków międzynarodowych.
22
wPolityce, op. cit.
18
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pomiędzy członkami sił zbrojnych należącymi do NATO a mającymi praktyczną biegłość
w powstrzymywaniu rosyjskiej agresji członkami sił zbrojnych Ukrainy.
Analityk PISM ds. Ukrainy Maciej Zaniewicz sygnalizuje, że powołanie Trójkąta
Lubelskiego jest wynikiem ocieplenia relacji pomiędzy państwami stronami na przestrzeni
ostatnich lat23. Co więcej, przyczyniło się ono do złagodzenia napięć w stosunkach polskolitewskich, czego przejawem jest m.in. uregulowanie sporu o linię kolejową polsko-litewskiej
rafinerii Możejki. Jednakże za fundamentalny czynnik, odgrywający najważniejszą rolę
w procesie marginalizacji wewnętrznych napięć pomiędzy państwami Trójkąta, uważa się
wzrastającą nieprzyjazną aktywność Federacji Rosyjskiej. Podkreślony został także regionalny
charakter trójstronnego porozumienia jako możliwie najlepszego wariantu prowadzącego do
konsolidacji regionalnej celem przeciwstawiania się rosyjskim wpływom w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej. Analityk PISM największe pole do współpracy upatruje na
płaszczyźnie energetycznej, a dywersyfikację dostaw oraz uniezależnienie się od Federacji
Rosyjskiej postrzega jako priorytetowe zadanie dla każdego z państw inicjatywy. Kolejnym
perspektywicznym obszarem jest handel międzynarodowy. Zacieśnianie więzi gospodarczych
pomiędzy państwami regionu niewątpliwie będzie miało pozytywne znaczenie dla wizerunku
Trójkąta Lubelskiego w oczach zarówno UE, jak i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie
M. Zaniewicz nie spodziewa się dużych postępów na płaszczyźnie politycznej, a ewentualne
dołączenie Białorusi do tego sojuszu oraz przekształcenie go w „Unię Lubelską” (czterostronny
format współpracy regionalnej) nazywa wysoce nieprawdopodobnym. Ponadto przeszkodą
mogą okazać się problemy natury historycznej, które muszą zostać odsunięte na dalszy plan,
celem realizacji ważniejszych postulatów. Podkreśla się także techniczno-praktyczny charakter
tego formatu, skierowany ku rozwiązywaniu konkretnych problemów w obliczu wzrastającego
napięcia pomiędzy Federacją Rosyjską a członkami trójstronnego projektu.
Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Tadeusz Iwański podkreśla znaczenie ewolucji
stanowiska Trójkąta Lubelskiego w kontekście zachodzących od sierpnia 2020 roku wydarzeń
na Białorusi24. Sam fakt wydania wspólnego stanowiska wobec politycznego kryzysu świadczy
o wspólnocie interesów państw porozumienia, a także sygnalizuje na jednolitą postawę tych
państw wobec uzurpującego władzę Alaksandra Łukaszenki. Wicedyrektor OSW, Wojciech
Konończuk w wywiadzie udzielonym serwisowi Kurier Historyczny wskazuje na wspólnotę
interesów państw Trójkąta oraz tożsame postrzeganie zagrożenia płynącego ze Wschodu. Ma

23
24

Ł. Jasina, M. Zaniewicz, op. cit.
T. Iwański, op. cit.
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to świadczyć o kolektywnej świadomości wobec zmieniających się wyzwań w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej25.
Wnioski
Przewodnim motywem prorządowej narracji jest podkreślanie centralnej roli Polski
w powołanym forum współpracy. Bardzo widoczna jest tendencja do ukazywania Warszawy
jako lidera formatu, a także inicjatora kontaktu z Wilnem i Kijowem. Ponadto w mediach widać
było nasilenie komentarzy związanych z opisywaniem nieprzyjaznych działań Rosji wobec
państw Europy Środkowo-Wschodniej, a przeciwstawianie się Kremlowi zostało uznane jako
jedno z fundamentalnych zadań Trójkąta Lubelskiego. Niejednokrotnie zwracano uwagę na
podobieństwo interesów członków inicjatywy, w tym w odniesieniu do wsparcia Ukrainy w jej
proeuropejskich ambicjach oraz utrzymaniu wspólnego frontu w polityce względem Federacji
Rosyjskich.
Ważną rolę w przekazie medialnym odgrywa sektor energetyki, na co zwracają uwagę
zarówno przedstawiciele mediów głównego nurtu, jak i środowisk analitycznych. Podkreślanie
znaczenia tych kwestii, wraz z podejmowaniem działań mających na celu dywersyfikację
dostaw i uniezależnianie się od Federacji Rosyjskiej, są określane jako kluczowe punkty
w agendzie w ramach Trójkąta Lubelskiego.
Prezentowane w polskim dyskursie medialnym opinie nt. trójstronnej inicjatywy są
pozytywne i odnoszą się do kilku płaszczyzn, na których istnieją możliwości do prowadzenia
strukturalnej współpracy celem sprostania zarówno partykularnym interesom Polski, jak
i szerzej pojętemu interesowi regionalnemu.
Wydaje się, że priorytetem ośrodków przekazu w Polsce jest pokazanie swoim
Zachodnim sojusznikom, że Rzeczpospolita jest kluczowym aktorem w Europie ŚrodkowoWschodniej, a przejawem takich działań w ramach tworzenia regionalnych struktur jest m.in.
powołanie do życia Trójkąta Lubelskiego. Polskie władze otwarcie przeciwstawiają się
asertywnej polityce Niemiec w ramach Unii Europejskiej oraz podkreślają potrzebę stałego
wzmacniania wschodniej flanki NATO, m.in. za pośrednictwem rozwoju współpracy
Warszawy, Kijowa i Wilna.

25

W. Konończuk,, Wojciech Konończuk z OSW: Protesty na Białorusi nie mają charakteru geopolitycznego, ale
dla Kremla są zagrożeniem, https://kurierhistoryczny.pl/artykul/wojciech-kononczuk-z-osw-protesty-nabialorusi-nie-maja-charakteru-geopolitycznego-ale-dla-kremla-sa-zagrozeniem,671, dostęp: 10.06.2021.
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Ukraina
Analizując dyskurs w ukraińskich mediach pod kątem komentarzy dotyczących
Trójkąta Lubelskiego zostały wzięte pod uwagę artykuły publikowane w takich serwisach
internetowych jak Ukrinform26, Hromadske27, Novynarnia28, Ukraińska Prawda29, NV30,
Europejska Prawda, Voanews31, Segodnya32, Vgolos, a także centra analityczne UP
Foundation33, Ukraińska Pryzma, czy Razumkov Centre34. Ukraińskie media w większości
pozytywnie oceniają trójstronny sojusz, podkreślając jego znaczenie dla europejskiej integracji
Ukrainy oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w regionie, wielokrotnie cytując przy tym
szefa MSZ Ukrainy Dmytra Kułebę. Ośrodki badawcze i centra analityczne mniej przychylnie
podchodzą do trójstronnej koncepcji, dostrzegając w niej brak efektywności oraz słabości
Ukrainy na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej.
Biorąc pod uwagę specyfikę ukraińskich mediów, można wyodrębnić trzy okresy, kiedy
temat Trójkąta Lubelskiego był aktywnie dyskutowany. Większość artykułów powstała od razu
po utworzeniu inicjatywy (lipiec-sierpień 2020 roku), mając wówczas ogólny oraz
informacyjny charakter. Kolejna aktywizacja wzmianek w mediach na temat Trójkąta
Lubelskiego miała miejsce po wybuchu protestów na Białorusi35. Trzecia i wciąż trwająca seria
publikacji artykułów była spowodowana zwiększoną obecnością rosyjskich wojsk na granicy
z Ukrainą (zima-lato 2021). Oprócz powyższych, w ciągu ostatniego roku odnotowano większą
liczbę tekstów traktujących o historycznej bliskości trzech państw oraz wspólnej walce
przeciwko Rosji na przestrzeni lat36.
26

Ukrinform, Представники парламентів України, Польщі та Литви у спільній заяві засудили агресію
Росії, https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3232603-predstavniki-parlamentiv-ukraini-litvi-ta-polsi-u-spilnijzaavi-zasudili-agresiu-rf.html, dostęp: 10.06.2021.
27
І.Сітнікова, Заблокований телеканал ZIK позивається дo Зеленського,
https://hromadske.ua/posts/zablokovanij-telekanal-zik-pozivayetsya-proti-zelenskogo, dostęp: 12.06.2021.
28
М. Мірошниченко, Як українці 100 років тому стали співзасновниками Балто-Чорноморського союзу,
https://novynarnia.com/2020/08/06/baltic-unr/, dostęp: 10.06.2021.
29
Ukraińska Prawda, 54% українців підтримують вступ до ЄС, за НАТО – 48%,
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/17/7293845/, dostęp: 14.06.2021.
30
Д. Кулеба, Люблинский треугольник с равными сторонами, https://nv.ua/opinion/lyublinskiy-treugolnikchego-dobivayutsya-litva-polsha-i-ukraina-novosti-ukrainy-50106029.html, dostęp: 25.05.2021.
31
О. Лігостова, Р. Дейниченко, "Люблінський трикутник": коментарі експертів,
https://ukrainian.voanews.com/a/Trykutnyk-eksperty/5522207.html, dostęp: 13.06.2021.
32
В. Рябошапка, Речь Посполитая. Перезагрузка – зачем Дуда приехал в Киев,
https://politics.segodnya.ua/politics/otbrasyvaet-rossiyu-v-xvi-vek-perspektivy-i-riski-lyublinskogo-treugolnika1478312.html, dostęp: 25.05.2021.
33
UP Foundation, Новая политическая геометрия: цель создания Люблинского Треугольника,
https://uapolicy.org/index.php/2020/08/01/novaya-politicheskaya-geometriya-tsel-sozdaniya-lyublinskogotreugolnika/, dostęp: 27.05.2021.
34
Разумков центр, Ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу (березень 2021р.),
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-do-vstupu-ukrainy-doyevropeiskogo-soiuzu-berezen-2021r, dostęp: 27.05.2021
35
Ukrinform, op. cit.
36
М. Мірошниченко, op. cit..
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Największa liczba artykułów w ukraińskiej przestrzeni medialnej powstała na
podstawie wypowiedzi szefa MSZ Ukrainy Dmytra Kułeby, który za priorytet działań Trójkąta
Lubelskiego uważa współpracę trzech państw w kontekście integracji Ukrainy z UE i NATO
oraz podniesienie poziomu życia Ukraińców. Słowa szefa MSZ potwierdzają badania
prowadzone

przez Razumkov

Centre37

oraz

badania

Międzynarodowego

Instytutu

Republikańskiego, z których wynika, że euroatlantycki kurs Ukrainy cieszy się coraz większym
poparciem wśród społeczeństwa38.
Kostiantyn Jelisiejew pisząc dla NV określa porozumienie jako historyczną umowę
przyjaznych sobie państw, w obliczu zmieniającego się ładu międzynarodowego oraz
rewizjonistycznej polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską39. Na stronie internetowej
NV powstało również kilka artykułów poświęconych ocenie polityki prezydenta Ukrainy
Wolodymyra

Zełeńskiego,

poruszających

problematykę

trójstronnego

porozumienia.

W jednym z opublikowanych artykułów zwraca się uwagę na niewykorzystywanie potencjału
Trójkąta Lubelskiego. Co więcej, stwierdza się, że sytuacja nie ulegnie zmianie bez
odpowiedniego zaangażowania prezydenta. Jednocześnie krytykowane są obietnice
zrealizowania politycznego „minimalnego must-have” przez MSZ i Radę Najwyższą Ukrainy,
czyli zwiększonej działalności w ramach trójstronnej współpracy40.
Minister Kułeba zwraca uwagę na podkreślenie pozycji Ukrainy w Trójkącie Lubelskim
oraz koncepcję wyjścia ze sfery rozgrywek geopolitycznych na poziomie WaszyngtonBruksela-Moskwa41. Serwis NV ocenia te kwestie pozytywnie, ale z zastrzeżeniem, że
ukraińska polityka zagraniczna jest prowadzona w zbyt delikatny sposób42.
Dziennikarze Oksana Lihostowa i Ruslan Dejnyczenko, piszący dla Voanews również
przychylnie wypowiadają się na temat inicjatywy, podkreślając, że jest to szansa na lobbowanie
za ukraińskimi interesami w sprawie Donbasu i Krymu w ramach sojuszu. Porównano także
Trójkąt Lubelski z Trójkątem Weimarskim, podkreślając podobieństwo ukraińskiej i polskiej
ścieżki w drodze do Unii Europejskiej i NATO43.
Agencja informacyjna Ukrinform w swoich artykułach wskazuje, że jednym
z ważniejszych priorytetów Trójkąta Lubelskiego jest normalizacja stosunków z Białorusią.
Miałoby się to odbywać poprzez próbę sformalizowania dialogu z nieuznawanym prezydentem
37

Разумков центр, op. cit.
Ukraińska Prawda, op. cit.
39
Д. Кулеба, op. cit.
40
К. Єлісєєв, Плюси та мінуси дипломатії Зеленського у вересні, https://nv.ua/ukr/opinion/zelenskiy-noviniyakih-pomilok-pripuskavsya-prezident-novini-ukrajini50115621.html?utm_campaign=langanalitics&utm_content=set_lang&utm_medium=in_article, dostęp:
13.06.2021
41
Д. Кулеба, op. cit.
42
Р. Безсмертний, Головні загрози для України. Що робить Зеленський?, https://nv.ua/ukr/opinion/rosiyaviyna-shcho-robit-zelenskiy-chi-gotova-armiya-ukrajini-novini-ukrajini-50155259.html, dostęp: 13.06.2021.
43
О. Лігостова, Р. Дейниченко, op. cit.
38
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Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, ale przy jednoczesnym nawiązywaniu współpracy
z liderem opozycji Swietłaną Ciechanouska. Ukrinform, publikując artykuły o Trójkącie
Lubelskim w czasie kiedy to temat Białorusi był aktywnie dyskutowany na arenie
międzynarodowej (we wrześniu 2020 roku, a następnie w styczniu 2021 roku) podkreśla, że to
Ukraina jako pierwsza rozpoczęła dyskusję na temat przekształcenia Trójkąta w Kwadrat
Lubelski. Analizując wiosenne wydarzenia na Białorusi, Ukrinform opublikował artykuł na
temat zawieszenia procesu włączenia Białorusi w struktury Trójkąta Lubelskiego, w związku z
przyjęciem przez Łukaszenkę radykalnej i antyzachodniej pozycji44. Oprócz tego portal
wskazuje, że prezydent Białorusi jest bliski całkowitego zerwania stosunków ze wszystkimi
członkami trójstronnego porozumienia oskarżając państwa-strony o wspieranie protestów na
terenie Białorusi45. Co ważne, Ukraiński portal Europejska Prawda również stoi na stanowisku,
że sojusz ten jest niepełny bez Białorusi, a sama perspektywa jej dołączenia do formatu
współpracy i poszerzenie formatu z Trójkąta do Kwadratu jest zamierzonym skutkiem
odbudowy przyjaznych stosunków z Białorusią. Obecnie powstanie czterostronnej koncepcji
uznawane jest za mało prawdopodobne46.
Ukraińscy analitycy zwracają uwagę na przełomowy, ale również negatywny charakter
inicjatywy Trójkąta Lubelskiego. W październiku 2020 roku na stronie internetowej Segodnya
został opublikowany artykuł przedstawiający analizę działalności Trójkąta oraz perspektyw dla
każdego z sojuszników. Oprócz pozytywnej oceny projektu dla rozwoju współpracy
regionalnej, autor Witalij Riaboszapka zawarł w artykule sceptyczne opinie analityków
z ukraińskich think-tanków m.in. Ilji Kusy z Ukraińskiego Instytutu Przyszłości, Wolodymyra
Fesenka z Centrum Badań Politycznych Penta oraz ekonomisty Oleksija Kuszcza. Eksperci
wskazują, że Trójkąt Lubelski może być zarówno korzystny dla Ukrainy, jak i niebezpieczny.
Współpraca ukraińsko-polska wciąż nie rozwija się tak dobrze, jak tego początkowo
oczekiwano po wejściu inicjatywy w życie. Postawiono również tezę, że Warszawa, korzystając
z możliwości promowania swoich interesów narodowych, zyska na tym sojuszu więcej niż
Ukraina.
Eksperci w wywiadzie dla Segodnya.ua twierdzą, iż działalność sojuszu przyczyni się
do wzmocnienia pozycji Ukrainy jako podmiotu kształtującego politykę, a nie będącego
przedmiotem dyskusji na różnych europejskich forach, lecz inicjatywa nie będzie miała
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większego wpływu na poprawę rozwoju gospodarki Ukrainy47. Ponadto wspomniano
o odmiennym potencjale ekonomicznym i politycznym trzech państw-sojuszników. Pojawiają
się zastrzeżenia co do współpracy ekonomicznej, gdyż potencjał gospodarczy dwóch
największych terytorialnie państw, Ukrainy i Polski, różni się na korzyść Rzeczypospolitej, co
może prowadzić do wykorzystywania ukraińskiego rynku celem realizacji partykularnych
interesów Polski. Ukraina, zdaniem ekspertów, jawi się jako stary „Zaporożec” na tle
„Mercedesa”, tj. Litwy i Polski. Nie widzą oni też przyczyn, dla których pozostali członkowie
Trójkąta Lubelskiego mieliby traktować Ukrainę po partnersku, ponieważ jest państwem słabiej
rozwiniętym48.
Zdaniem Ruslana Biziajewa, eksperta UP Foundation, jeden z kluczowych postulatów,
czyli sprzeciw wobec projektu Nord Stream 2, nie został zrealizowany przez Trójkąt Lubelski
z powodu braku instrumentów oraz odpowiedniej pozycji międzynarodowej jego członków.
W jego ocenie ewentualne dołączenie Białorusi do współpracy oraz próba stworzenia bałtyckoczarnomorskiego korytarza energetycznego, zostałaby odebrana przez Moskwę jako
geopolityczna katastrofa49.
Część analityków zaznacza, że to na korzyść Ukrainy na forum Trójkąta Lubelskiego
prowadzone są rozmowy o nowo utworzonej Platformie Krymskiej. W mediach ta nowa
inicjatywa jest opisywana jako mająca na celu wypracowanie planu wyzwolenia Krymu.
Wydaje się zatem, że trójstronne porozumienie Polski, Ukrainy i Litwy mogłoby zostać
wykorzystane jako podwalina do kolejnego, wielonarodowego wsparcia Kijowa na arenie
międzynarodowej50.
Jak wskazano powyżej, temat inicjatywy polsko-litewsko-ukraińskiej jest bardzo
popularny na Ukrainie, ale opracowując informacje podawane przez ukraińskie portale
internetowe czy programy telewizyjne należy mieć na uwadze kontekst publikowanych
informacji. Znaczna część mediów ukraińskich jest prywatną własnością oligarchów, którzy
wywierają wpływ na ośrodki masowego przekazu, politykę oraz gospodarkę państwa.
Wyróżnia się przede wszystkim: Segodnya, Ukraina24 (Rinat Achmetow), TSN, 1+1, Unian
(Ihor Kołomojski), Korrespondent, UMH group (Serhij Kurczenko), Svidok, Inter (Dmytro
Firtasz), Fakty, ICTV (Wiktor Pinczuk). Treści przedstawiane w artykułach czy programach
telewizyjnych są uzależnione od stopnia powiązań politycznych, biznesowych oraz prywatnych
właścicieli tych mediów z innymi podmiotami, także zagranicznymi. Przejawem rywalizacji
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w sferze medialnych wpływów była m.in. blokada trzech propagandowych, finansowanych
przez rząd rosyjski kanałów telewizyjnych: ZIK, 112 oraz NewsOne, których właścicielem jest
Wiktor Medwedczuk51.
Wnioski
Śledząc narrację ukraińskich mediów wyraźnie widać, że najważniejszym dla Ukrainy
celem udziału w Trójkącie Lubelskim jest wypracowanie politycznych, gospodarczych
i społecznych współzależności z państwami NATO i UE, a także wykorzystanie szansy na
umocnienie pozycji Ukrainy w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.
Narracja pojawiająca się w ukraińskich mediach jest zgodna z oficjalnym przekazem
rządowym. Zgodnie z tym projekt może wzmocnić sojusznicze więzi regionalne, a także jest
krokiem w stronę europeizacji Ukrainy. Ponadto podkreślono, iż priorytetowym interesem
Kijowa pozostaje przeciwdziałanie rosyjskiej agresji oraz kampaniom dezinformacyjnym52.
Pomimo pierwotnie ambitnych celów, centra analityczne oraz ukraińskie portale informacyjne
zgadzają się, że sojuszowi nadaje się zbyt duże znaczenie ze strony państw-założycieli,
oczekując, że rozwiąże on problem rywalizacji z Rosją całkowicie.
Krytyka w przestrzeni medialnej dotyczyła braku wskazania na konkretne i specyficzne
cele funkcjonowania porozumienia w perspektywie krótko- i długookresowej. Inną ważną
kwestią jest sposób przedstawienia stanowiska Ukrainy wobec partnerów Trójkąta
Lubelskiego. Z jednej strony, Polska i Litwa są wskazywane jako najbardziej wiarygodni
sojusznicy dla Ukrainy, co wynika m.in. ze znajdowania się w obszarze wpływów radzieckich,
a później wspólnej chęci budowy państwa demokratycznego. Z drugiej strony, analizowany
dyskurs medialny uwydatnił, że Ukraina liczy się ze słabością Polski i Litwy w kontekście
rozwiązywania bieżących problemów międzynarodowych na regionalnej płaszczyźnie.
Co więcej, należy podkreślić opinię mediów w kontekście kryzysu politycznego na
Białorusi. Początkowo państwa-członkowie Trójkąta Lubelskiego wykazywali ambicje
przekształcenia inicjatywy w Kwadrat Lubelski jako czterostronny format współpracy.
Jednakże obecnie koncepcja ta od sierpnia 2020 roku jest zawieszona ze względu na napiętą
sytuację na Białorusi. Dodatkowo trzeba wyszczególnić rolę prorządowych mediów
ukraińskich w kontekście powielania narracji prozachodniej, skupiającej się na przedstawianiu
pozytywnego wizerunku pozostałych państw inicjatywy Trójkąta.
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Spośród państw trójstronnego porozumienia, to Ukrainie powinno najbardziej zależeć
na rozwijaniu współpracy w ramach Trójkąta Lubelskiego ze względu na bliskość kulturową,
wspólną historię, pokrywające się interesy gospodarcze, a także największe zagrożenie ze
strony Rosji. Pojawiają się natomiast wątpliwości co do pozycjonowania sojuszu jako projektu
o szczególnym znaczeniu oraz regionalnego centrum przeciwstawiania się Rosji. Pasywność
i nieskuteczność Unii Europejskiej wobec walki z rosyjskimi wpływami powoduje, że cała
odpowiedzialność za sytuację w regionie spada na Polskę, Ukrainę i Litwę, jednak nie należy
nadawać inicjatywie zbyt dużego znaczenia. Niemniej jednak wykorzystanie potencjału
militarno-technologicznego trzech państw byłoby z pewnością zauważone przez Kreml
i mogłoby stanowić kolejną przeszkodę w dalszej ekspansji na terytorium Ukrainy.
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Białoruś
Temat Trójkąta Lubelskiego w białoruskich mediach publicznych pojawiał się dość
regularnie, jednak znaczna część artykułów powstała w drugim i trzecim kwartale 2020 roku.
Szczególną uwagę trójstronnemu porozumieniu poświęciły takie serwisy informacyjne
i analityczne jak największa białoruska agencja informacyjna Belta.by, portal Sowietskaja
Biełorussija, serwis informacyjny Baltnews.by53 oraz portal analityczny Teleskop.media54.
Weryfikując narrację białoruskich mediów, portali analitycznych, a także opinie
ekspertów na pierwszy plan wysuwa się przekonanie, że zawiązany w sierpniu 2020 roku
Trójkąt Lubelski jest wyrazem polskiej próby wskrzeszenia Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, której jednoczącą osią jest wyraźnie antyrosyjski charakter55. Ponadto Teleskop,
przytaczając wypowiedź politologa Konstantina Bondarenki dla serwisu Strana.ua, wskazuje,
że trójstronne porozumienie jest postrzegane jako stowarzyszenie wasali USA zjednoczonych
pod ogólnym hasłem „nie pozwalam”, których zadaniem jest przeciwstawianie się rosyjskim
działaniom w sektorze energetycznym, zwłaszcza Nord Stream 2, oraz ogólna rewizja relacji
na linii UE – Rosja56.
Zdaniem Aleksieja Podberezkina, dyrektora Centrum Studiów Wojskowo-Politycznych
odmienne motywacje państw trójstronnego porozumienia czynią zawiązany sojusz
bezużytecznym. Ekspert wskazuje, że: „są to tylko ambitne interesy Polaków, którzy marzą
Bóg wie o czym i z jakiegoś powodu uważają, że Stany Zjednoczone poprą ideę Wielkiej Polski
od Bałtyku po Morze Czarne. Litwini, którzy starają się być kimś niezbędnym, choć nikt o nich
nie pamięta i Ukraina, będąca solidną skrzynią problemów, która sprawia wszystkim kłopot”57.
Bardzo często sojusz przyrównuje się do Grupy Wyszehradzkiej czy Inicjatywy
Trójmorza, przy czym, jak pisze dla Teleskopu dziennikarz Maciej Wiśniewski, każda nowa
propozycja jest przejawem polskiej polityki wschodniej, tj. „złośliwej, głęboko szkodliwej,
irracjonalnej, idiotycznej, niekontrolowanej i anachronicznej”, która z paranoicznej rusofobii
uczyniła swój paradygmat, a jedyna wartość inicjatywy Trójkąta Lubelskiego opiera się na
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wsparciu ze strony USA58. M. Wiśniewski przywołuje także opinie profesora Andreja
Walitskiego, który zaznacza, iż Polska jest zwyczajnie niezdolna do pełnienia roli regionalnego
lidera, gdyż wymagałoby to prowadzenia wielowektorowej i pozbawionej emocji polityki
zagranicznej, do czego elity polityczne RP jeszcze nie dojrzały.
Wasilij Giedroyc na łamach portalu Sowietskaja Biełorussija opisuje Ukrainę jako
sterowaną groźbami i pieniędzmi Zachodu, pytając „co myśmy Wam zrobili (Ukraino), że
działacie przeciw nam?”. Jego zdaniem Ukraina jest manipulowana przez państwa Zachodu
i pogubiła się w relacjach z Białorusią. Autor tekstu podkreśla znaczenie handlu między
państwami, utrzymywane przez lata stosunki dyplomatyczne oraz pozytywny odbiór
prezydenta Łukaszenki przez Ukraińców59. Według W. Giedroyca litewscy politycy wykazują
się niekompetencją, w odróżnieniu od Polaków, którzy posiadają zdolność wpływania na
białoruską opozycję. Co więcej, działania Warszawy mają być zabezpieczane przez Stany
Zjednoczone. Dodał także, że postrzeganie skuteczności Polski na arenie międzynarodowej jest
zmienne w zależności od aktualnie podejmowanych przez nią inicjatyw.
Jeżeli można stwierdzić, że Trójkąt Lubelski jest w stanie skutecznie prowadzić
aktywną politykę w jakimkolwiek z zakładanych obszarów, to jest nim kierunek białoruski.
Ekspert z Instytutu Filozofii Akademii Narodowej Aleksiej Dzermant twierdzi, iż włączenie
Białorusi do trójstronnego porozumienia stanowi kluczowy element w realizacji
geopolitycznego sensu inicjatywy60. Ponadto badaczka nauk historycznych Elena Sokolowa,
podobnie jak inni białoruscy eksperci jest przekonana, że państwa Trójkąta Lubelskiego,
a zwłaszcza Polska, aktywnie wspierają ruchy opozycyjne, pracując nad destabilizacją
polityczną Białorusi61. W swoim artykule dla Teleskopu utrzymuje narrację wskazującą na silną
strukturyzację i centralne zarządzanie białoruską opozycją z Warszawy. Identyczne zdanie
wyraża przywoływany przez E. Sokolową prorosyjski politolog Aleksander Sosnowski,
którego zdaniem Polska wysyłała swoich agentów w celu organizacji sierpniowych
antyrządowych protestów62.
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W wielu artykułach podkreśla się rolę polskiego premiera Mateusza Morawieckiego,
który ma dążyć do pozycjonowania Polski jako głównego „opiekuna procesów
demokratycznych” narzuconych Białorusi, gdyż to on zabiegał o podjęcie tematu białoruskich
wyborów w trakcie szczytu UE 19 sierpnia 2020 roku. Takie działania mają na celu wsparcie
liderów opozycji i zapewnienie technicznych możliwości dalszego zarządzania z Warszawy –
podkreśla dla serwisu Sowietskaja Biełorussija Aleksiej Awdonin, analityk Białoruskiego
Instytutu Studiów Strategicznych63.
Opisując szerokie zaangażowanie Trójkąta Lubelskiego we wsparcie ruchów
opozycyjnych oraz sprawy wewnętrzne Białorusi, zarówno dziennikarze, jak i analitycy
stosunkowo rzadko przywołują postać Swiatłany Cichanouskiej, a gdy już to robią, to
deprecjonują jej wizerunek opozycjonistki, przedstawiając ją albo jako sterowanego przez
Polskę agenta, albo umniejszając jej znaczeniu, sprowadzając do roli gospodyni domowej64.
Wrogie stanowisko wobec Trójkąta Lubelskiego wyraził również Oleg Gaidukiewicz,
wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego ds.
Międzynarodowych, który stwierdził, że państwa Trójkąta Lubelskiego, będąc opłacane przez
Zachód, celowo eskalują konflikt społeczno-polityczny, by doprowadzić do zwiększenia
destabilizacji i wywierać polityczną presję. O. Gaidukiewicz uważa, że jedynym prawdziwym
sojusznikiem dla Białorusi jest Federacja Rosyjska, która nigdy nie ingerowała w sprawy
wewnętrzne kraju65.
Komentowany jest także wymiar militarny Trójkąta Lubelskiego. Ekspert ds.
wojskowości Aleksander Cichański zarzuca państwom trójstronnego porozumienia,
a zwłaszcza Polsce, jakoby te współpracując ze Stanami Zjednoczonymi, działały niemoralnie
i nieuczciwie, budując swoje bezpieczeństwo kosztem Białorusi. A. Cichański z jednej strony
obawia się zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce, a z drugiej stwierdza, że dzięki
poparciu Waszyngtonu polskie władze mogą wykorzystać Trójkąt Lubelski do ingerencji
w Białorusi, a następnie w Rosji. Jednocześnie ekspert zaznacza, że takie działanie
prawdopodobnie przekracza możliwości Polski. W podsumowaniu stwierdza, że wszelkie
działania antybiałoruskie ze strony Trójkąta, w tym próby realizowania agresywnej polityki
militarnej mogą skończyć się dla nich źle66.
Z końcem 2020 roku na łamach serwisu Baltnews dziennikarz Mateusz Piskorski
dokonał analizy działań polsko-litewskich podejmowanych w ramach Trójkąta Lubelskiego.
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Z jego wypowiedzi wynika, że bez antyrosyjskiej narracji łączącej Polskę i Litwę

ich

współpraca, np. w sferze bezpieczeństwa energetycznego, byłaby prawie niewidoczna. Dodaje,
że ma to również miejsce w kontekście projektów technicznych, gospodarczych
i infrastrukturalnych, gdzie w kooperacji polsko-litewskiej od dawna nie odniesiono żadnych
sukcesów. Oprócz tego, Warszawa milczy w temacie wzajemnych problemów polskolitewskich, takich jak kontrowersyjne naruszanie praw polskiej mniejszości na Litwie, czy
zachodzące opóźnienia w realizacji części projektów inwestycyjnych między państwami
w imię strategicznego partnerstwa Trójkąta Lubelskiego. Dziennikarz sprowadza trójstronną
inicjatywę do głoszenia haseł zapewniających o wspólnych działaniach oraz wzajemnego
udzielania sobie pochwał na forum publicznym67.
Z początkiem 2021 roku temat Trójkąta Lubelskiego w zasadzie przestał być poruszany.
Pojedyncze odniesienia do projektu pojawiły się jedynie w marcu i w maju ze względu na
odbyte spotkania pomiędzy Aleksandrem Łukaszenką a Władimirem Putinem, w trakcie
których, jak pisze dziennikarz Maxim Osipow, omawiano stosunki białorusko-rosyjskie, ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy w sferze wojskowej68.
Aleksander Szapowski, dyrektor instytucji informacyjno-edukacyjnej Actual Concept,
członek grupy naukowo-eksperckiej w Sekretariacie Stanu Rady Bezpieczeństwa oraz
wcześniej już wspomniany Aleksiej Dzermant są zdania, że w świetle powstania Trójkąta
Lubelskiego oraz licznych ćwiczeń grup NATO przy białoruskiej granicy, sojusz wojskowy
między Rosją a Białorusią jest jednym z priorytetów obu krajów i ma kluczowe znaczenie
z punktu widzenia bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do zdestabilizowania Białorusi, której
włączenie w struktury Trójkąta Lubelskiego byłoby de facto stworzeniem antyrosyjskiego
sojuszu w Europie Wschodniej69.
Wnioski
Narracja obecna w przekazie medialnym ma wyraźnie antagonistyczny wydźwięk
względem państw członkowskich Trójkąta Lubelskiego, a zwłaszcza Polski. Autorzy publikacji
stale podkreślają polskie ambicje imperialne, których wyrazem ma być zawiązanie inicjatywy.
Treści dotyczących Litwy i Ukrainy jest mało, a państwa te są przedstawiane bardziej jako
podmioty wykonawcze polityki zagranicznej Polski na wschodzie, lub szerzej Stanów
Zjednoczonych.
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Obok działań podejmowanych przez polskie władze, innym często podnoszonym
tematem jest bezpieczeństwo społeczne, polityczne i militarne Białorusi. W publikowanych
artykułach podkreśla się, że Mińsk mógłby być ważnym partnerem do rozwoju platformy
Trójkąta Lubelskiego.
W ogólnym ujęciu białoruskie media przekonują odbiorców o wojnie informacyjnej
prowadzonej przeciwko Białorusi oraz szeroko zakrojonych działaniach antypaństwowych
i destabilizacyjnych. W negatywnym świetle prezentowane są ruchy opozycyjne oraz
w przekazach pomijana jest postać Swiatłany Cichanouskiej sugerując, że i tak jest ona w
całości zależna od członków Trójkąta Lubelskiego oraz Stanów Zjednoczonych.
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Kazachstan
Analizując dyskurs medialny w Kazachstanie widać wyraźnie, iż inicjatywa Trójkąta
Lubelskiego nie odbiła się szerokim echem w przestrzeni medialnej, zarówno w momencie jego
formowania, jak i obecnie. Wszelkie artykuły oraz wypowiedzi ekspertów, o ile takowe się
pojawiają, są uzależnione od aktualnego stanowiska Federacji Rosyjskiej i jej narracji
względem trójstronnego porozumienia. Mimo, że Kazachstan jest postrzegany jako
pełnoprawny sojusznik w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) i Organizacji Układu o
Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), to jest to raczej państwo satelickie Rosji. Weryfikując
źródła rejestracji stron internetowych lub szukając źródeł ich finansowania okazuje się, iż
większość portali i agencji informacyjnych czerpie środki na swoją działalność od Federacji
Rosyjskiej.
W kazachskich mediach niemal nie występują autorskie teksty, analizy czy też
wypowiedzi tamtejszych ekspertów. Media państwowe takie jak Kazakhstanskaya Prawda,
Izvestiya Kazakhstan, Egemen Kazakhstan całkowicie pominęły temat Trójkąta w swoich
przekazach. Inne prorządowe podmioty np. Ivest czy Zakon.kz, jeśli publikowały artykuły
poruszające tematykę Trójkąta Lubelskiego, to podawane materiały każdorazowo kopiowano
za rosyjskimi mediami, szczególnie z portali: Газета.Ru70, RT на русском71, Izvestia oraz
Eurasia Ekspert, nie zajmując konkretnego stanowiska.
Z tekstu opublikowanego dla portalu CentrAsia autorstwa Ksenii Loginowej –
pierwotnie napisanego dla Izvestia – wynika, że głównym zadaniem utworzonego
porozumienia trójstronnego jest rewizja relacji z Moskwą i Brukselą. Natomiast czynnikiem,
który połączył trzy państwa, na czele z Polską, jest antyrosyjski charakter sojuszu. Oficjalnie
utworzona platforma ma być przestrzenią współpracy w politycznej, społecznej i gospodarczej
sferze, przy czym uczestnicy Trójkąta mają nie kryć swoich zamiarów w przeciwdziałaniu
budowie Nord Stream 272.
Trójkąt Lubelski jest jednoznacznie kojarzony z polskim imperializmem zakładającym
odbudowę Rzeczypospolitej Obojga Narodów i realizacją wizji Józefa Piłsudskiego, tj. Polski
rozciągającej się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, pisze Aleksiej Griaziew dla
portalu Gazeta.ru w artykule przedrukowanym przez Ivest73.
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że oryginalne informacje dotyczących powstania
inicjatywy Trójkąta Lubelskiego zostały przygotowane tylko przez trzy serwisy – Zona.kz74,
QazLive75 oraz Ykaz.kz76. Na portalu Zona.kz pojawił się jeden z nielicznych oryginalnych
kazachskich tekstów, będący wywiadem przeprowadzonym przez Wiktora Szackiego
z moskiewskim ekspertem Aleksandrem Guszczinem. Rosjanin tłumaczył charakter i przebieg
białoruskich protestów w trakcie wyborów prezydenckich w 2020 roku, porównując ich
wydźwięk do sytuacji politycznej na Ukrainie z 2014 roku. A. Guszczin zaznacza jednak, że
w wewnętrzne sprawy Białorusi aktywnie ingerują Polska oraz Litwa. Ponadto ekspert
podkreśla znaczenie Białorusi dla inicjatywy Trójkąta Lubelskiego jako ważnego partnera oraz
pośredni wpływ USA na funkcjonowanie porozumienia77.
Co więcej, rolę Białorusi dla państw Trójkąta Lubelskiego podkreśla także serwis Ivest
powielając wypowiedź Aleksieja Puszkowa, byłego szefa Komisji Spraw Zagranicznych
w Dumie Państwowej, którego zdaniem Białoruś jest z premedytacją wciągana w działania
silnie antyrosyjskie, co mogłoby zdestabilizować relacje dwóch państw78.
W artykule opublikowanym w kazachskim serwisie Qazlive zwraca się uwagę na
antyrosyjską orientację stron sojuszu, określając ją jako główną oś łączącą trzy państwa79.
Qazlive przy kopiowaniu informacji z rosyjskiej strony internetowej nie podał pierwotnego
źródła, podpisując artykuł imieniem i nazwiskiem innej osoby.
Stanisław Stremidłowski na łamach portalu Ykaz.kz uznaje współpracę polsko-litewską
za projekt o znacznie poważniejszym znaczeniu aniżeli zwykła inicjatywa w politycznogospodarczej sferze. Ekspert stwierdza, że Trójkąt Lubelski jest próbą zabezpieczenia
interesów obu państw w przyszłości. Polska i Litwa miałyby być niewygodnymi członkami
Unii Europejskiej i jeśli oba państwa zostałyby wydalone z tej organizacji lub dobrowolnie
opuściły jej struktury, to mają alternatywę w postaci trójstronnej współpracy80.
W 2021 roku QazLive i Zona.kz opublikowały po jednym artykule, z których wynika,
iż członkowie Trójkąta Lubelskiego, a także Łotwa i Estonia, podpisały deklarację
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o kontynuowaniu projektu na rzecz „wspólnego bezpieczeństwa” w obliczu „nowoczesnych
zagrożeń”81. W tekstach kolejny raz pojawia się stwierdzenie, że państwa Trójkąta Lubelskiego
same w sobie nie stanowią zagrożenia dla nikogo, jednak mogą i są wykorzystywane przez
Stany Zjednoczone w celu osłabienia pozycji Brukseli i Berlina, a to czyni je
niebezpiecznymi82.
Kazachstan najprawdopodobniej nie zamierza wypracowywać własnego stanowiska
wobec Trójkąta Lubelskiego, ponieważ kładzie nacisk na współpracę z krajami regionu Azji
Centralnej. Takie przesłanie wynika ze Strategii Kazachstanu 2050, w której również nie
wyszczególniono specjalnej kooperacji z poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, lecz
z całą Unią83.
Wnioski
Kazachskie media przyjmują pozycję neutralną, powielają stanowisko mediów
rosyjskich bądź całkowicie unikają wypowiadania na temat inicjatywy Trójkąta Lubelskiego.
Ze względu na obecną sytuację w środowisku bezpieczeństwa i fakt, że członkowie
porozumienia nie są kluczowymi aktorami na arenie międzynarodowej, portale informacyjne
wolą nie sprzeciwiać się wyznaczonej przez władze agendzie i nie przeczyć krajowym
priorytetom. Tym bardziej, że sam trójstronny sojusz z perspektywy obywatela Kazachstanu
może wydawać się jeszcze mniej istotny, niż rzeczywiście jest.
Trudno wskazać na przekaz medialny na temat sojuszu, który w owym dyskursie
praktycznie nie występuje. Znamienne jest, że najbardziej opiniotwórcze media takie jak
Kazakhstanskaya Prawda, Izvestiya Kazakhstan, Egemen Kazakhstan całkowicie zlekceważyły
stworzenie Trójkąta Lubelskiego, nie informując o nim. Jedynie mniejsze portale Zona.kz,
QazLive oraz Yka.kz zdecydowały się na publikacje autorskich materiałów, przy czym ich
wydźwięk, choć opisujący projekt, był zdystansowany, powierzchowny i nie obejmował
kwestii dotyczących rywalizacji z Rosją w kontekście utworzonego porozumienia. Wydaje się,
że w kwestii Trójkąta Lubelskiego za swojego najważniejszego sojusznika Kazachstan uważa
Federację Rosyjską, nie dziwi więc podejście przyjęte przez narodowe media.
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Rosja
W celu poddania ocenie rosyjskiego dyskursu medialnego dotyczącego inicjatywy
Trójkąta Lubelskiego wzięto pod uwagę artykuły prasowe publikowane w dziennikach
internetowych, a także komentarze rosyjskich ośrodków analitycznych zajmujących się
sprawami bezpieczeństwa międzynarodowego. Analizując narrację rosyjskich mediów na
temat trójstronnego porozumienia, można stwierdzić, iż ze względu na odmienne interesy jego
członków oraz różnice w ich potencjale polityczno-gospodarczym, działania Polski, Litwy
i Ukrainy znacznie częściej opisywane są oddzielnie niż jako skonsolidowana formacja.
Kwestiami dominującymi w rosyjskim dyskursie medialnym są: role państw w Trójkącie
Lubelskim, znaczenie Białorusi dla projektu, wpływ Stanów Zjednoczonych na członków
porozumienia oraz bezpieczeństwo energetyczne w kontekście rozwoju trójstronnej
współpracy. Zauważalna jest także pewna rozbieżność w postrzeganiu inicjatywy między prasą
(Regnum.ru84, Gazeta.ru85, RT86, Izvestia.ru87, Kommersant.ru88) a think-tankami (Rubaltic89,
Mir Peremen, RIAC). Te drugie znacznie rzadziej poruszają temat Trójkąta Lubelskiego,
wyraźnie dostrzegając w nim twór realizujący interesy USA.
Ksenia Loginowa w swoim tekście dla portalu Izvestia przytacza wypowiedź dyrektora
generalnego Rosyjskiej Rady do Spraw Międzynarodowych Andreja Kortunowa. Jego zdaniem
każde z państw Trójkąta, obok jednoczącego je wyraźnie antyrosyjskiego kursu, bierze udział
w inicjatywie, chcąc realizować indywidualne cele. Polska, napędzana własną megalomanią
oraz paranoicznym strachem przed rosyjską agresją, z której uczyniła paradygmat w polityce
zagranicznej, zainicjowała powstanie Trójkąta Lubelskiego, gdyż jej znaczenie w regionie oraz
wschodniej polityce UE stale spada. Trójstronne porozumienie miałoby być zatem swego
rodzaju przedsięwzięciem mającym na celu udowodnić, że Polska ma jeszcze na coś wpływ90.
Stanowisko A. Kortunowa potwierdza pracownik naukowy Narodowego Instytutu Gospodarki
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Światowej i Stosunków Międzynarodowych IMEMO, a także analityk RIAC, Dmitrij OficerowBielski dodając przy tym, że Polska nie tylko ma ambicje do przywództwa regionalnego, ale
także do bycia europejskim liderem na wschodniej granicy UE91. Wyrazem ambicji Polski,
która chciałaby w pewien sposób działać odrębnie od Brukseli, ma być dążenie do stworzenia
własnego, antyrosyjskiego centrum wpływów politycznych, piszą Nadieżda Aleksiejewa
i Maksim Lobanow dla portalu RT przytaczając słowa Borysa Mieżujewa, profesora
nadzwyczajnego wydziału filozofii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego92.
Trójkąt Lubelski jest przedstawiony zatem jako szansa na zrealizowanie ambicji
Warszawy związanych z odnowieniem powstania organizacji ponadnarodowych z czasów
Rzeczpospolitej Obojga Narodów lub piłsudczykowskiej „Polski od Morza do Morza”. Do tego
jednak potrzebuje Litwy i Ukrainy. Z tego względu K. Loginowa podkreśla fakt utworzenia
inicjatywy w tym samym miejscu, gdzie 452 lata wcześniej podpisywano traktat o Unii
Lubelskiej, który w zamyśle również miał chronić te państwa przed Rosją. W ten sposób Polska
znowu mogłaby odgrywać rolę regionalnego lidera, pozycjonując siebie jako centrum
konserwatywne w Unii Europejskiej93.
Mówiąc o odrębnych motywacjach państw członkowskich trójstronnego porozumienia
Kortunow dodaje, że Litwa z racji swojego położenia i mniejszego znaczenia niż dwa
poprzednie państwa, w Trójkącie szuka zbliżenia z inicjatywami UE i NATO oraz silniejszego
umocowania w Partnerstwie Wschodnim94. Natomiast zaangażowanie Ukrainy w trójstronną
współpracę, obok zaznaczonego na początku antyrosyjskiego wymiaru projektu, jest
manifestacją jej stałej chęci do integracji z krajami UE i NATO, a także znalezieniem poparcia
do tzw. Platformy Krymskiej. Jednakże zdaniem B. Mieżujewa zaangażowanie w Trójkąt
Lubelski nie pomoże w tym Ukraińcom, gdyż ostateczna decyzja i tak będzie zależała od
Waszyngtonu95.
A. Kortunow, dyrektor generalny RIAC, uważa, że Litwini mają dobre kontakty
zarówno z Ukrainą, jak i z Polską. Trójkąt jest dla Wilna naturalnym poszerzeniem ambicji
międzynarodowych, gdyż z formatu współpracy z innymi państwami bałtyckimi osiągnęli już
wszystko96. Eksperci rosyjscy przewidują potencjalne rozszerzenie projektu. W ocenie
I. Połońskiej kolejne kraje, które mogą dołączyć do tej inicjatywy to Łotwa (kolejne z państw
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bałtyckich o mocno antyrosyjskim podejściu), Mołdawia (państwo silnie aspirujące do
dołączenia do struktur europejskich), a także Białoruś97.
A. Kortunow stwierdza, że jeśli Trójkąt Lubelski jest w stanie skutecznie prowadzić
aktywną politykę w jakimkolwiek z zakładanych obszarów, które są kluczowe dla Rosji, to jest
nim kierunek białoruski. Bez włączenia Białorusi jako czwartego partnera, Trójkąt Lubelski
pozostaje jedynie „intelektualną zabawką i niczym więcej”98. Ekspert dodaje, że wszyscy
członkowie inicjatywy są państwami o stosunkowo niskim potencjale gospodarczym i mają
ograniczone znaczenie na arenie międzynarodowej99.
Zdaniem Mariny Kowalenko, autorki artykułu dla portalu Kommersant, państwa
członkowskie Trójkąta Lubelskiego, od początków jego powstania, stale zabiegają o uwagę
białoruskich władz, proponując przy tym przeformułowanie Trójkąta Lubelskiego na kwartet –
Kwadrat Lubelski100. Niemniej jednak, dopóki A. Łukaszenko utrzymuje realną władzę,
dopóty każda koncepcja łącząca Republikę Białorusi z Zachodem ma nikłe szanse powodzenia,
gdyż historyczne, gospodarcze, językowe i kulturowe więzi między Białorusią a Rosją są zbyt
silne, twierdzi A. Kortunow101.
Choć białorusko-rosyjska współpraca nie zawsze układa się po myśli Kremla, to o ile
Rosja nie popełni kardynalnych błędów, reorientacja Łukaszenki w kierunku Zachodu jest mało
prawdopodobna102. Decyzja o odrzuceniu przez Mińsk dołączenia do inicjatywy, a także
późniejszy wybuch protestów po wyborach prezydenckich zmusiły Polskę, Ukrainę i Litwę do
zmiany polityki w stosunku do Białorusi103.
W środowisku eksperckim panuje silne przekonanie, że głównym zadaniem Trójkąta
Lubelskiego jest stworzenie buforu między Rosją a państwami Europy Zachodniej. Zdaniem
Maksyma Borodenko, pracownika naukowego w Instytucie Ekonomii Rosyjskiej Akademii
Nauk, sojusz ten miał pozwolić Polsce i pozostałym państwom osłabić regionalny wpływ Rosji
i Niemiec, realizując agendę USA oraz, co ważniejsze, zbudować dla Amerykanów przestrzeń
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do sprzedaży gazu LNG104. Aleksiej Griazew na łamach Gazeta.ru stwierdza, że wszystkie
państwa członkowskie inicjatywy Trójkąta Lubelskiego są zgodne, iż projekt Nord Stream 2
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego w regionie105. Jednocześnie podkreśla
się rolę USA, zwracając uwagę na instrumentalne traktowanie pozostałych członków przez
Amerykanów, którzy wykorzystują porozumienie do opóźnienia budowy gazociągu Nord
Stream 2106.
Warto zwrócić uwagę, że ani media, ani eksperci nie poświęcają uwagi wymiarowi
militarnemu, tj. LITPOLUKRBRIG, gdyż jak przytacza publicysta Marian Sidrow w tekście
dla agencji informacyjnej Regnum „choć istnieje ona (brygada) od 2009 roku to nie wykazała
się żadną specjalną aktywnością z wyjątkiem udziału w ćwiczeniach Brave-Band, pozostając
jedynie symbolem nadziei na wzmocnienie roli Europy Środkowej w UE”107. Co więcej,
Aleksiej Iljaszewicz w swoim tekście dla portalu analitycznego Rubaltic.ru wprost stwierdza,
że Trójkąt Lubelski niewiele różni się od funkcjonującego już wcześniej zgromadzenia
międzyparlamentarnego między Litwą, Polską i Ukrainą, a jego działalność sprowadza się do
składania kolejnych antyrosyjskich deklaracji108.
Wnioski
Media rosyjskie przedstawiają projekt Trójkąta Lubelskiego jako kolejny format
wymierzony przeciwko interesom Rosji, a w publicznym przekazie zdecydowanie przeważają
głosy lekceważące istotę trójstronnego porozumienia. Najmocniej akcentowany jest wątek
Białorusi i potencjalnego wpływu tej inicjatywy na relacje rosyjsko-białoruskie. Początkowo
format trójstronnej współpracy był przedstawiany jako możliwość nawiązania relacji
z Zachodem dla Alaksandra Łukaszenki, natomiast po zaistnieniu kryzysu politycznego na
Białorusi zaczął stanowić platformę do uzgadniania wspólnych działań wspomagających
opozycyjnych polityków i społeczeństwo obywatelskie.
W Federacji Rosyjskiej nie przywiązują wagi do militarnego znaczenia Trójkąta,
zupełnie lekceważąc trójnarodową brygadę. Akcentuje się raczej historyczne wątki współpracy,
podkreślając w szczególności aspiracje Polski do przewodzenia w tej grupie. Pomimo tego,
zgodnie z narracją publicystów rosyjskich, to Stany Zjednoczone są czołowym krajem
czerpiącym polityczne zyski z powstania tego trójstronnego sojuszu, a rola innych państw jest
sprowadzana do świadomej lub nieświadomej realizacji interesów USA. Podsumowując,
104
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rosyjskie media i eksperci nie postrzegają w tym momencie Trójkąta Lubelskiego jako realnego
zagrożenia dla swoich wpływów, uważając przy tym, że jest to format stworzony, aby
realizować ambicje Waszyngtonu i Warszawy.
W rosyjskim dyskursie medialnym podkreśla się, że trójstronne porozumienie ma nikłe
szanse na utrzymanie priorytetowego charakteru dla każdego z partnerów, głównie ze względu
na brak długofalowej strategii, przejrzystych celów, które mają zostać osiągnięte w przyszłości
oraz brak woli dodatkowego finansowania całego projektu.
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PAŃSTWO

GŁÓWNE ELEMENTY DYSKURSU MEDIALNEGO

NASTAWIENIE

Litwa

1. Zwiększenie wpływów państwa w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej.
2. Przeciwdziałanie rosyjskiej agresji.
3. Wsparcie Ukrainy w jej proeuropejskich oraz proatlantyckich
dążeniach.
4. Normalizacja stosunków z Białorusią poprzez inicjację wspólnych
projektów w ramach Trójkąta Lubelskiego.

Pozytywne

Polska

1. Podkreślanie wagi sektora energetyki – dywersyfikacja dróg dostaw
surowców naturalnych.
2. Objęcie nieformalnego przywództwa w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej, m.in. poprzez aktywny rozwój już istniejących
mechanizmów współpracy (np. Partnerstwa Wschodniego) oraz
promocję „wspólnego głosu” regionu na forum instytucji
europejskich i transatlantyckich.
3. Wsparcie proeuropejskiej ścieżki rozwoju Ukrainy.
4. Wskazywanie na agresywne działania Federacji Rosyjskiej oraz
podkreślanie wspólnej świadomości państw-stron Trójkąta w
kontekście zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pozytywne

Ukraina

1. Przyspieszenie procesu integracji europejskiej, a w perspektywie
dołączenie do NATO.
2. Stworzenie koalicji państw na rzecz walki z wpływami rosyjskimi,
przede wszystkim na terenie Ukrainy i regionu Europy ŚrodkowoWschodniej.
3. Wzmocnienie trójstronnej współpracy politycznej i ekonomicznej
celem polepszenia poziomu życia Ukraińców.
4. Pozytywny stosunek do perspektywy dołączenia Białorusi, pod
warunkiem rozpoczęcia procesu demokratyzacji.

Pozytywne

Białoruś

1. Ograniczenie zależności od Moskwy.
2. Dążenie do rewizji granic i aneksji Białorusi przez państwa.
członkowskie Trójkąta (głównie Polskę).
3. Platforma do wspierania białoruskich opozycjonistów.
4. Powielanie wpływów USA w regionie.

Negatywne

1. Jedynie działania podejmowane w kierunku Białorusi są warte
monitorowania.
2. Platforma służąca odbudowie polskich wpływów z czasów
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
3. Trójkąt Lubelski jest przede wszystkim wyrazem realizacji
interesów USA, zwłaszcza w europejskim sektorze energetycznym.
4. Lekceważenie sprawczości państw członków Trójkąta Lubelskiego,
ze względu na ich niski potencjał militarny, gospodarczy oraz brak
zdolności do realizacji polityki zagranicznej.

Negatywne

Rosja

Kazachstan 1. Niewielkie zaangażowanie Kazachstanu w dyskusję na temat

Trójkąta Lubelskiego.
2. Wspieranie pozycji Rosji co do antyrosyjskiego charakteru
inicjatywy.
3. Celem trójstronnej inicjatywy jest próba zatrzymania budowy Nord
Stream 2.
4. Traktowanie Trójkąta Lubelskiego jako projektu o małym zasięgu
na arenie międzynarodowej, ale będącego instrumentem do
prowadzenia ukrytych działań przez USA.

Neutralne
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Zakończenie
Spojrzenie z perspektywy kilku państw, które silnie oddziałują na siebie w regionie,
pozwala określić potencjał oraz ocenę zaangażowania Polski, Litwy i Ukrainy we wspólny
projekt przez wszystkich omawianych aktorów. Ma to szczególne znaczenie, jeśli uwzględni
się różnice w wizji tego porozumienia. Jej pierwotny charakter, zaakceptowany przez
ministrów spraw zagranicznych, tyczył się wzmacniania współpracy gospodarczej,
politycznego wsparcia, a ponadto ćwiczeń wojskowych. Obecnie mija rok od utworzenia
formatu, jednakże brak jest szczególnych aktywności wyróżniających trójstronną działalność
Polski, Litwy i Ukrainy, która byłaby wyraźnie inna od dotychczas zawiązywanych porozumień
bilateralnych (m.in. Polska-Litwa) czy w ramach wielonarodowych sojuszy (Ukraina-UE/
NATO). Jednocześnie, trójstronny projekt ma ogromny potencjał, który można wykorzystać na
wielu płaszczyznach, zwłaszcza w sferze gospodarczej i militarnej, tym samym istotnie
wzmacniając rolę trzech omawianych państw w Europie Środkowo-Wschodniej. Co więcej,
w ramach Trójkąta Lubelskiego utworzono swego rodzaju sojusz, który w ujęciu regionalnym
może przynieść korzyści dla każdego z członków: Polska wzmocni wschodnią granicę NATO,
Litwa otrzyma narzędzie, dzięki któremu będzie w stanie zwiększyć swoją sprawczość,
natomiast Ukraina stworzy sobie przestrzeń do podejmowania kolejnych już działań
integrujących ją ze strukturami NATO i UE. Zawiązana współpraca może mieć pozytywny
wpływ na kwestie gospodarcze, a wspólna wizja większego zaangażowania na arenie
międzynarodowej leży w interesie całej trójki.
7 lipca 2021 roku ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego podpisali
deklarację o wspólnym dziedzictwie europejskim i wartościach, a także Mapę Drogową, która
jest dokumentem prezentującym główne kierunki rozwoju trójstronnej inicjatywy. Państwa
członkowskie zobowiązały się do intensyfikacji trójstronnego dialogu politycznego,
podejmowania wspólnych inicjatyw wobec partnerów międzynarodowych oraz wzmocnienia
działań w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Oprócz powyższych, w deklaracji została
podkreślona potrzeba demokratyzacji Białorusi, na rzecz zbliżenia się tego państwa do Unii
Europejskiej.
Przedstawienie Trójką Lubelskiego w ujęciu pozytywnym bądź negatywnym ma na celu
wykreowanie w świadomości społecznej obywateli państw regionu Europy ŚrodkowoWschodniej konkretnego obrazu zawiązanej trójstronnej współpracy. Przytoczone przykłady
wyraźnie wskazują na podkreślanie imperialistycznych idei Polski, marginalizowanie roli
Białorusi, a także są bezpośrednio zorientowane na umniejszaniu znaczenia zawiązywania
takowych porozumień.
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Interesującym zjawiskiem jest medialny osąd polityki międzynarodowej, gdyż obecnie
praktycznie każde z opracowań zawiera długofalową ocenę poszczególnych inicjatyw (np.
Trójkąt Lubelski), wskazując, że skoro został zawiązany nowy sojusz, to z pewnością uderza
w inne koalicje lub państwa – w tym przypadku w Federację Rosyjską. Podobnie było z QUAD,
który ma stanowić przeciwwagę dla Chin, czy OUBZ dla NATO. Określanie polsko-ukraińskolitewskiej idei jako zagrożenia dla któregokolwiek z podmiotów jest zbyt daleko idącym
wnioskiem. Tym samym nie powinno się w ogóle rozważać, czy to w mediach rosyjskich, czy
białoruskich, że Trójkąt Lubelski będzie miał na celu prowadzenie działań przeciwko innym
aktorom. Owszem, Polska, Ukraina i Litwa już dawno wycofały się z bliskiej kooperacji
z Federacją Rosyjską, ale nie oznacza to, że w którymś z sektorów (np. gospodarki) nie pojawi
się okazja do ponownego zbliżenia. W międzynarodowej dyplomacji każdemu z podmiotów
jest zazwyczaj najbliżej do stwierdzenia: państwa nie mają przyjaźni, tylko interesy. Przekonał
się o tym każdy z członków Trójkąta Lubelskiego.
W przedstawionej analizie ukazano oceny każdej ze stron, wraz ze źródłami
i prawdziwymi wypowiedziami. Dzięki temu czytelnik sam może zająć stanowisko, bazując na
danych z sześciu krajów. Zabieg mający na celu weryfikację źródeł z kilkudziesięciu
podmiotów demonstruje, jak różne są cele i idee poszczególnych państw, a media, think-tanki
i organizacje powiązane z rządem, są wykorzystywane do wzmacniania opinii organów
rządowych. Trójkąt Lubelski jest inicjatywą nową, a i tak już można dopatrzeć się wielu różnic
i przekłamań. Znacznie bardziej wymagającym środowiskiem newsów są z pewnością
doniesienia dotyczące NATO, Nord Stream 2 czy Covid-19, dlatego też przykład trójstronnego
projektu jest idealnym potwierdzeniem roli mediów w procesie dostarczania informacji oraz
uwydatnieniem jakie zdolności posiadają, czyli publikowanie dopasowanych, korzystnych i
subiektywnych informacji.
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Stypendysta OSCE & UNODA Peace and Security oraz Fundacji im.
Kazimierza Pułaskiego. Jego główne zainteresowania badawcze
to terroryzm, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.
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