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Kierunki opozycji w Rosji Putinowskiej 
w kontekście analizy systemowej

Problematyka opozycji (jako potencjalnego lub aktualnego elementu syste-
mu politycznego) w naturalny sposób prowokuje zastosowanie do jej badań 
analizy systemowej. Nie bez racji jednak Andrzej Antoszewski wskazuje na 
pewną dewaluację tej metody, która wydawała się obiecująca w momencie jej 
ustrukturyzowania w połowie lat 60. Mimo to wciąż znajduje ona zastosowanie 
w badaniach istotnych aspektów politycznego funkcjonowania państwa, w tym 
systemu partyjnego1. 

Spojrzenie na kwestię opozycji pozaparlamentarnej w Rosji z punktu widze-
nia analizy systemowej posiada szczególny walor, z jednej bowiem strony ujaw-
nia jej ograniczenia, a z drugiej ukazuje realia polityczne państwa rosyjskiego. 
System władzy w Rosji pierwszych dekad XXI stulecia, nazywanej ze względu na 
dominację jednego lidera „Rosją Putinowską”, określany jest w różnoraki sposób 
i to zarówno w samej Rosji, jak i za granicą. Nieformalne określenie „system wła-
dzy” nie jest przypadkowe, bowiem tradycyjny termin „system polityczny” nie 
do końca dobrze odgrywa w tym wypadku swą rolę. System polityczny można 
bowiem postrzegać dwojako: albo w kontekście prawnokonstytucyjnym, albo 
w świetle władzy realnej, która niekoniecznie sprawowana jest w oparciu o usta-
wy zasadnicze czy inne uznawane powszechnie i jawne zasady legitymizacji 
(stricte legalistyczne bądź tradycjonalistyczne). W pierwszym przypadku doko-

1 A. Antoszewski, Analiza systemowa – przemijająca metoda czy niewykorzystana szansa 
w badaniach systemów partyjnych, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań poli-
tologicznych w Polsce, red. nauk. idem et al., Lublin 2009, s. 128.
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nuje się presupozycji, iż realne funkcjonowanie władzy jest stosownie odzwier-
ciedlone w aktach prawnych państwa. Tym samym sprawowanie określonych 
tymi aktami urzędów miałoby być równoznaczne z posiadaniem konkretnej 
władzy. Gdyby jednak tak było, społeczeństwo rosyjskie w latach 2008-2012 
powinno było jednoznacznie wskazywać prezydenta Dmitrija Miedwiediewa 
jako najbardziej wpływową osobę w państwie. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że usankcjonowany przez konstytucję i niektóre akty niższego rzędu system 
polityczny Federacji Rosyjskiej odpowiada modelowi stricte prezydenckie-
mu bardziej niż jakikolwiek system państw zachodnich, w tym francuski czy 
amerykański.

Fakt ten, praktycznie percypowany w życiu politycznym Rosji, oczywisty sta-
je się także w analizie wskaźników miary wpływu władzy prezydenckiej. Moż-
na zastosować chociażby jasną klasyfikację zmiennych zaproponowaną przez 
Antoszewskiego, w której w ramach wszystkich dziewięciu zmiennych (sposo-
bu wyłaniania, możliwości impeachmentu, możliwości rozpisania referendum, 
uprawnień dekretowych, prawa veta, wpływu zarówno na nominację, jak i od-
woływania premiera, rozwiązywania parlamentu oraz możliwości ogłaszania 
stanu wyjątkowego) uprawnienia głowy państwa są przemożne2.

Tymczasem wedle zdecydowanej większości rankingów to Władimir Putin, 
ówczesny premier, pomimo nieporównywalnie węższych prerogatyw konsty-
tucyjnych, zarówno w kraju, jak i za granicą był uznawany za człowieka numer 
jeden w Rosji3. Oznacza to, że hierarchia realnych wpływów w tym państwie 
posiada niewiele wspólnego z ustanowioną w systemie konstytucyjnym struk-
turą kompetencji; system realny funkcjonuje tam w innej przestrzeni. Rosyjski 
system prawnokonstytucyjny można porównać do nakładki na system operacyj-
ny, która maskuje istotę jego funkcjonowania, czyniąc go strawnym dla użytkow-
ników (za których wypada uznać w większym stopniu środowisko zewnętrzne 
państwa rosyjskiego niż jego obywateli; ci ulegają złudzeniu w mniejszym stop-
niu, lecz akceptują status quo jako alternatywę dla anarchii).

Pierwszy rozdział Konstytucji Federacji Rosyjskiej określa ją jako demokra-
tyczne państwo prawne, którego suwerenem jest wieloetniczny lud. Trudno nie 
zgodzić się jednak z klasycznym wyznacznikiem zaproponowanym przed laty 

2 Idem, Political regimes of post-Soviet states, [w:] Transformation of political systems in 
post-Soviet space, red. R. Herbut, W. Baluk, Wrocław 2010, p. 43, Acta Universitatis Wratis-
laviensis, nr 3269.
3 Zob. np. ranking Pure People, [on-line:] http://www.purepeople.ru/article/top-10-
-vedushhih-politikov-rossii_a788/1, 31 XII 2010. Putin stał się także drugą pod względem 
wpływów osobą świata według Forbesa, po Baracku Obamie, a przed prezydentem Chin Hu 
Jintao. Prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew zajął dopiero 59. miejsce. Zob. 
komentarz: К. Строкольский, Путин — почти самый влиятельный политик в мире, 
[on-line:] http://mnenia.ru/rubric/politics/putin-%E2%80%94-pochti-samyy-vliyatelnyy-
-politik-v-mire/, 27 II 2014.



91Kierunki opozycji w Rosji Putinowskiej w kontekście analizy systemowej

przez Josepha Schumpetera, wedle którego cechą konstytutywną państwa o sy-
stemie demokratycznym jest powtarzalność realnie rywalizacyjnych wyborów. 
Chodzi tu zatem nie tylko o uprawnienie, a nawet obowiązek4 obywateli w kwe-
stii wyłaniania władzy, ale przede wszystkim o autentyczną szansę jej odrzu-
cenia w kolejnych wyborach. Antoszewski, przywołując także innych badaczy 
tego problemu5, słusznie konstatuje powszechną zgodę co do określenia istoty 
demokracji jako „rywalizacyjnego systemu partyjnego”6. Nie popadając zatem 
w zbytni sentymentalizm na temat istoty demokracji, można dość jednoznacz-
nie stwierdzić, co w politycznej praktyce odróżnia systemy demokratyczne od 
niedemokratycznych: w tych pierwszych reguły są dobrze znane od dawna, nie 
wiadomo tylko, kto zostanie wybrany, w tych ostatnich – to wynik wyborów 
pozostaje oczywisty, nie do końca tylko wiadomo, jakie reguły nadadzą mu ofi-
cjalną legitymizację.

W odniesieniu do Rosji mamy do czynienia z różnorakimi określeniami jej 
realnego systemu politycznego. Dla jednych (mowa tu o apologetach ekipy Pu-
tinowskiej) będzie to jedyna z możliwych obecnie form klasycznej demokracji 
realizowanej w ramach systemu prezydenckiego – Władisław Juriewicz Surkow 
(właśc. Asłambek Andarbekowicz Dudajew) nazywa ją „suwerenną demokracją”, 
czyli demokracją odpowiadającą narodowemu charakterowi Rosjan i niezależną 
od nacisków zewnętrznych7; dla innych stosowniejsze jest określenie „demokra-
cja sterowana” (regulated democracy)8; zaś Boris Reitschuster nazywa system 
Putinowski „demokraturą”, czyli de facto dyktaturą ukrytą za fasadą instytucji 
demokratycznych9. Tak czy owak, rosyjski system polityczny w sensie realnym 
nie jest uważany za demokrację w ścisłym tego słowa znaczeniu nawet przez 
samych Rosjan, władza bowiem nie stanowi prostej delegacji suwerennego 
społeczeństwa. 

Jak słusznie wskazuje Marek Czajkowski, system wyborczy nie może być 
redukowany do ustawowych procedur. Pomimo faktu, że przynajmniej w od-
niesieniu do wyborów Prezydenta Konstytucja gwarantuje ich bezpośredniość, 

4 Wśród państw Unii Europejskiej element obowiązku został najsilniej odzwierciedlony 
w wyborczym ustawodawstwie belgijskim.
5 Zob. np. L. Diamond, J. J. L inz, S. M. Lipset, Politics in Developing Countries. Comparing 
Experiences with Democracy, Boulder 1990.
6 A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach euro-
pejskich, Wrocław 2004, s. 10, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2592.
7 В. Су р ков, Национализация будущего (параграфы pro суверенную демократию), 
[on-line:] http://www.uhlib.ru/politika/suverennaja_demokratija_ot_idei_k_doktrine_sbor-
nik_statei/p5.php, 27 II 2014.
8 Zob. np. Demokracja sterowana z Kremla. Rozmowa z Siergiejem Kowalowem o zjeździe 
rosyjskich obrońców praw człowieka, „Rzeczpospolita” 2001, 20 I, [on-line:] http://archiwum.
rp.pl/artykul/320400-Demokracja-sterowana-z-Kremla.html, 27 II 2014.
9 B. Reischuster, Putins Demokratur: wie der Kreml den Westen das Fürchten lehrt, Berlin 
2007.
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równość i tajność, konieczne jest także uwzględnienie innych istotnych kwestii. 
Chodzi przede wszystkim o swobodę informacji na temat propozycji alterna-
tywnych w stosunku do obozu aktualnie rządzącego, która implikuje równość 
w dostępie do środków masowego przekazu. Jej brak może prowadzić do wnio-
sku, że rosyjskie instytucje demokratyczne mają de facto charakter fasadowy10.

Nie oznacza to jednak, że władzy tej brakuje najważniejszego znamienia le-
gitymizacji w duchu legalistyczno-demokratycznym, tj. powszechnego poparcia, 
zgody ze strony społeczeństwa. Demokracja w postaci konkurencji partii i ru-
chów nie wydaje się bowiem przedmiotem najważniejszej troski współczesnych 
Rosjan. Ich obawy w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. oscylowały wokół zu-
pełnie innych treści. Jak pokazują wyniki badań Centrum im. Jurija Lewady z 18 
lutego 2014 r. przeprowadzonych na grupie 1603 osób powyżej 18 roku życia, 
Rosjanie oceniają stan państwa bardzo krytycznie: jedynie co dziesiąty uznaje, 
że charakteryzuje je „stabilny rozwój”, 24% doszukuje się tzw. „przejściowych 
trudności”, 23% dostrzega „nadejście kryzysu”, 16% „zastój”, zaś 15% „narasta-
nie chaosu”. 

Znacznie bardziej znamienne są jednak opinie na temat strategii, jaką pań-
stwo powinno przyjąć wobec zaistniałej sytuacji. Jak się okazuje, aż 55% respon-
dentów zaleca „ostrożne działania”, a tylko 35% „działania zdecydowane”. Co za-
tem boli Rosjan najbardziej? Aż 49% podkreśla wzrost cen, narastanie ubóstwa, 
31% wzrost bezrobocia, 29% kryzys gospodarczy. Rosjanie generalnie nie są 
zatem skłonni do długofalowego planowania. Co jednak znamienne, zagrożenia 
w postaci ograniczenia wolności słowa, pogwałcenia praw jednostki obawia się 
mniej niż 10% respondentów, zaś nasilenia represji i nastania dyktatury zale-
dwie 3%11.

Nie da się zrozumieć sytuacji współczesnej opozycji rosyjskiej bez uwzględ-
nienia powyższych danych. Tendencje, których są świadectwem, nie stanowią 
żadnej nowości, było o nich wiadomo już w latach 90. poprzedniego stulecia. 
Trudno dziwić się ich powstaniu. Stopień zubożenia ludności w tamtym okresie 
był zatrważający. Co jednak najgorsze, społeczeństwo dotkliwie odczuło brak 
stabilności, zabezpieczenia socjalnego., Zawiodło się także nową władzą i po-
czuło się oszukane. Głównym zatem imperatywem stało się poszukiwanie sta-
bilności gospodarczej i zabezpieczenie potrzeb bytowych ludności. Skoro zaś 
Związek Radziecki odszedł w niebyt, nadzieje złożono w ręce ludzi niekoniecz-
nie lubianych, jednak stanowiących minimalną gwarancję stabilnego kursu po-

10 M. Czajkowski, Federacja Rosyjska, [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepod-
ległych Państw, red. W. B a l uk, A. C z a j ows ki, Wrocław 2007, s. 51-52, Acta Universitatis 
Wratislaviensis, nr 2983.
11 Ситуация в России: оценки и ожидания, 18 II 2014, [on-line:] http://www.levada.
ru/18-02-2014/situatsiya-v-rossii-otsenki-i-ozhidaniya, 18 II 2014.
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litycznego, unikania wstrząsów mogących ponownie doprowadzić gospodarkę 
i społeczeństwo do zapaści. 

Gdyby w okresie wczesnej transformacji Federacja Rosyjska przybrała cha-
rakter demokratyczny w klasycznym znaczeniu, kształt opozycji w tym pań-
stwie wpisałby się zapewne w jeden z modeli zaproponowanych przez Ludgera 
Helmsa: 
• model opozycji o charakterze parlamentarnym bez możliwości veta i/lub 

z udziałem w sprawowaniu władzy partii nietworzących rządu;
• model parlamentarno-prezydencki z silnym vetem i/lub z udziałem partii 

mniejszościowych w sprawowaniu władzy;
• parlamentarno-prezydencki model opozycji politycznej (jak w V Republice 

Francuskiej);
• model opozycji w realiach separacji trzech typów władzy (USA);
• model opozycji w demokracji bezpośredniej (jak w Szwajcarii)12.

Problemem opozycji rosyjskiej jest wszakże faktyczne funkcjonowanie poza 
okolicznościami warunkującymi powyższe modele. Opozycja w Rosji Putinow-
skiej w związku z kształtem realnego systemu władzy przybrała zatem dwie cał-
kowicie odmienne postacie, spełniające różne funkcje w świecie realnej polityki. 
Pierwszą jest opozycja „systemowa”, wpisana nie tylko w zasady konstytucyjne, 
lecz przede wszystkim w układ władzy. Jej instytucjonalnym (aktualnym lub 
potencjalnym) umiejscowieniem pozostaje głównie parlament, zwłaszcza izba 
niższa, Duma Państwowa. W czasie dominacji obozu Władimira Putina na we-
wnętrznej scenie politycznej w Rosji ukształtowała się z czasem partia władzy, 
Jedna Rosja, w której obóz władzy umieścił główny zrąb swoich funkcjonariuszy 
i której starał się (z dobrym skutkiem) zapewnić parlamentarną większość. Sta-
nowiło to bardzo dobrą przykrywkę dla rekrutowania najważniejszych decyden-
tów z od dawna znanego rezerwuaru. 

W planach obozu rządzącego było jednak nie tylko sprawne funkcjonowanie 
ekipy „siłowików” w ramach ustabilizowanego systemu politycznego, ale także 
uwiarygodnienie układu władzy zarówno na scenie międzynarodowej, jak i we-
wnątrz kraju, w środowiskach intelektualnych i krytycznych. Cel był i w tym 
przypadku ten sam: sprawność i bezproblemowość działań. Jawna dyktatura 
mogłaby się spotkać z oporem środowiska międzynarodowego i zaszkodzić go-
spodarce. Można było się także spodziewać czynnego lub biernego oporu we-
wnątrz kraju. Zestawienie trudności w handlu międzynarodowym z wewnętrzną 
kontestacją stanowiłoby zespół czynników destabilizujących sytuację, a tym sa-
mym stwarzałoby zagrożenie dla obozu rządzącego. Wybrano zatem rozwiąza-
nie, jak mogłoby się wydawać, optymalne: z jednej strony ukształtował się obóz 

12 L. Helms, Five Ways of Institutionalizing Political Opposition: Lessons from the Advanced 
Democracies, [w:] Government and Opposition Ltd., Oxford 2004, p. 25.
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władzy realnej, nie znoszącej znaczącego sprzeciwu, z drugiej – zapewniono 
przedstawieniu wiarygodne dekoracje.

W spektaklu tym określone funkcje spełniały partie opozycji koncesjonowa-
nej, systemowej, spośród których czołową rolę odgrywała powstała w 1993 r. 
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF) pod przywództwem Gienna-
dija Ziuganowa. Początkowo można było ją traktować jako twór spontaniczny, 
wynik rozczarowania przemianami po rozpadzie ZSRR. Po 2000 r. umiejętnie 
zagospodarowano jej potencjał, który w znaczącej mierze wpisywał się w nie-
które cele obozu Putinowskiego. Jej zadaniem było kanalizowanie sympatii śro-
dowiska nastawionego lewicowo, głównie starszego, ustosunkowanego pozy-
tywnie wobec dziedzictwa ZSRR. Pozornie zaskakującą cechą neokomunistów 
jest ich akceptacja, a nawet swoiste poparcie dla religii, głównie prawosławnej. 
Rzecz jasna, w systemie koncesjonowania opozycji nie mogło być miejsca na 
kontestację Cerkwi i innych tradycyjnych związków wyznaniowych, których po-
zycja i służebna rola w nowym systemie władzy także zostały określone. Tym 
samym partia komunistyczna stała się w Rosji de facto fasadowym stronnictwem 
o charakterze socjalno-tradycjonalistycznym. Cieszy się ciągle sporym popar-
ciem starszego i lewicowego elektoratu, z nostalgią wspominającego dawne 
imperium.

Na drugim miejscu trudno nie wymienić Liberalno-Demokratycznej Par-
tii Rosji, której od powstania (jeszcze jako Liberalno-Demokratycznej Partii 
Związku Radzieckiego) nieprzerwanie przewodniczył Władimir Wolfowicz Ży-
rinowski (właśc. Ejdelsztejn). Godne podkreślenia są jego bogate wykształcenie 
i znajomość języków obcych. Na tym tle zaskakujące jest, że przeważająca część 
wizerunku zarówno ugrupowania, jak i jego lidera to owoc swoistego kamufla-
żu. Pomimo bardzo dużych zdolności intelektualnych i umiejętności racjonal-
nego rozumowania, Żyrinowski od początku przyjął pozę niezrównoważonego 
awanturnika, posługującego się niewybrednym językiem i gwałtownymi gesta-
mi (w czasie jednego z programów telewizyjnych oblał interlokutora wodą). 
Również doktryna partii dalece odbiega od image’u partii liberalno-demokra-
tycznych, przybierając de facto charakter wielkomocarstwowy, populistyczny, 
trącący rewanżystowskim nacjonalizmem. Co zrozumiałe, nie może mieć ona 
charakteru etnicznego ani tym bardziej rasowego, tendencja taka nie wpisywa-
łaby się bowiem w zrozumiałą w doktrynie Kremla ideę unikania ekstremizmu 
i stworzenia rosyjskiego domu dla obywateli dowolnego pochodzenia i religii. 
Przyjęcie roli nacjonalisty państwowego zrozumiałe jest tym bardziej, że Żyri-
nowski jeszcze w czasach radzieckich był aktywistą Towarzystwa Kultury Ży-
dowskiej przy teatrze Shalom13, którego ewidentnym celem było skanalizowa-

13 Zob np. Жириновский Владимир Вольфович, Луганская Областная Универсальная 
Научная Библиотека, [on-line:] http://www.0zn.ru/politologiya/zhirinovskij_vladimir_vol-
fovich.html, 1 III 2014.
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nie nastrojów solidaryzmu w środowisku żydowskim w okresie, gdy czerwone 
imperium wydawało swe ostatnie tchnienie.

Do parlamentarnej opozycji należy także partia Sprawiedliwa Rosja, której 
popularność była wyraźnie mniejsza od dwu poprzednich. Jej zadaniem było 
zbudowanie alternatywy socjaldemokratycznej w rosyjskim parlamencie. Naj-
ważniejszym funkcjonariuszem SR-owców był Siergiej Mironow, który pomimo 
lewicowo-społecznej i krytycznej wobec oligarchii kremlowskiej retoryki wy-
borczej w zasadniczych głosowaniach pozostawał zawsze wierny dyrektywom 
prezydenckim.

W ten sposób przypisująca sobie charakter partii konserwatywnej Jedna Ro-
sja zyskała komplet modelowej opozycji, kreując pozorną konkurencję nacjona-
listów, socjaldemokratów i komunistów. Do zestawu opozycji Ilja Ponomariow14 
zalicza jeszcze liberalną partię Jabłoko, której przez wiele lat przewodniczył Gri-
gorij Jawlinski, a od 2008 r. Siergiej Mitrochin. Program partii utrzymany jest 
w tonie liberalno-socjaldemokratycznym z mocnym akcentem na krytykę partii 
rządzącej i realnego układu władzy w Rosji. Jabłoko znajduje się gdzieś na po-
graniczu opozycji systemowej i niekoncesjonowanej. Z pierwszą łączą ją legal-
ny status – oficjalna rejestracja i przeszłość na politycznej scenie Rosji, z drugą 
– daleko idący krytycyzm wobec układu władzy oraz fakt pozostawania poza 
parlamentem.

Ponomariow dokonuje także wstępnej klasyfikacji opozycji pozasystemowej, 
wyróżniając w niej pięć dominujących nurtów.

Pierwszym miałaby być „grupa wpływu”, czyli Grupa Obywateli (Группа 
Граждан) oraz jej stronnicy, tacy jak Ksenia Sobczak czy Siergiej Parchomien-
ko. Celem tej grupy jest, jak się wydaje, zastąpienie Władimira Putina innym 
politykiem obecnego układu władzy o znacznie bardziej liberalnych poglądach 
– Michaiłem Prochorowem czy Aleksiejem Kudrinem. Ludzie ci cieszą się popar-
ciem części biznesmenów i liberalnych mediów.

Kolejną ekipą jest „grupa zamiany”, której najwyrazistszą postacią jest bez 
wątpienia Aleksiej Nawalny; Ponomariow zalicza do tego nurtu także Władimira 
Pastuchowa i niektórych biznesmenów na emigracji. Grupa ta miałaby pozosta-
wać w taktycznym sojuszu z pierwszą ekipą, ale dążyć do raczej rewolucyjnej 
zmiany liderów przy zachowaniu obecnego systemu politycznego. Istotnym ce-
lem jej działań miałaby być zasadnicza transformacja stosunków własnościo-
wych, nawet przez częściową nacjonalizację.

Nurtem czwartym w tej klasyfikacji jest „grupa okrągłego stołu”. czyli ludzie 
tacy jak Garri Kasparow, Ilja Jaszyn, Borys Niemcow, Aleksiej Piontkowskij, Dmi-
trij i Giennadij Gudkowowie, Michaił Chodorkowski. To zwolennicy radykalnej, 

14 И. П о н о м а р ев, Происхождение политических видов. Оппозиция. Попытки 
классификации, „Новая Газета” 2013, 25 I, [on-line:] http://old.novayagazeta.ru/
data/2013/008/14.html, 1 III 2014.



96 Joachim Diec

aczkolwiek konstytucyjnej zmiany politycznej poprzez procedurę zbliżoną do 
polskiego doświadczenia okrągłego stołu. Celem ostatecznym miałaby być zmia-
na systemu politycznego na parlamentarno-gabinetowy i pełne urynkowienie 
gospodarki, które zostało zniweczone przez kontrreformy Putina, zaaplikowane 
Rosjanom po epoce Jelcynowskiej.

Znacznie bardziej radykalny potencjał prezentuje „grupa rewolucji”, czyli 
Siergiej Udalcow oraz szerokie spektrum nacjonalistów. Zasadniczo obóz ten 
miałby pozostawać w sojuszu z „grupą okrągłego stołu”, głównie przez poparcie 
idei republiki parlamentarnej, jednak jego głównym celem jest rewizja reform 
lat 90. Zwolennicy tej opcji mieliby dążyć do pracy na poziomie regionalnym 
oraz przejść do protestu o charakterze społecznym.

Za grupę ostatnią, najnowszą, acz perspektywiczną, uważa Ponomariow 
„praktyków”, takich jak ekologiczna działaczka Jewgienija Czirikowa, blogerka 
Aliona Popowa, działacz na rzecz dzieci Mitia Aleszkowski i inni. To ludzie „ma-
łych spraw”, wolontariusze, działacze lokalni, zajmujący się konkretnymi spra-
wami i aktywni w środowisku lokalnym15.

Dokonany podział, jak się wydaje dość racjonalny, koncentruje się na prag-
matycznej, taktycznej stronie opozycyjności, jednak warto także zwrócić uwagę 
na kwestie natury doktrynalnej, które można dostrzec w klasyfikacji Julii Pet-
tengill. Badaczka dostrzega w ramach takiego ujęcia cztery nurty. 

Za pierwszy uznaje opozycję liberalną. Jako najbardziej charakterystyczną 
dla niej wymienia partię Jabłoko, której problemem, w jej opinii, był zbyt auto-
rytarny i dążący do dominacji styl wieloletniego przywódcy – Grigorija Jawlin-
skiego16. Innym ważnym ugrupowaniem miałby być Zjednoczony Front Obywa-
telski (Соединенный Гражданский Фронт) Garri Kasparowa (należy jednak 
pamiętać, że po wewnętrznych problemach i inwigilacji ze strony agentów sił 
rządowych szef ugrupowania przeszedł ostatecznie do ruchu Solidarność). 
Kolejne przejawy liberalnej opozycji to: dość efemeryczna koalicja Inna Rosja 
(Другая Россия)17, centrystyczny Rosyjski Związek Ludowo-Demokratyczny 
(Россиийский народно-демократиический союз) byłego premiera Michaiła 
Kasjanowa, Republikańska Partia Rosji – PARNAS (Республиканская партия 
России — Партия народной свободы „РПР-ПАРНА́С”) pod przywództwem 
Michaiła Kasjanowa i Borysa Niemcowa (założona przez Władimira Ryżkowa) 
oraz ruch Solidarność, grupujący liberałów różnej proweniencji. Retrospek-
tywnie zwraca także uwagę na aktywny w pierwszej dekadzie XXI w. Sojusz Sił 
Prawicowych, który ze względu na utratę popularności i wewnętrzny konflikt 

15 Ibidem.
16 J. Pettengill, The Russian Opposition: A Survey of Groups, Individuals, Strategies and Pro-
spects, London 2012, s. 24-52.
17 Po jej organizacyjnych niepowodzeniach partię o nazwie Inna Rosja założył Eduard Li-
monow, argumentując, że koalicja niezdolna jest do działania.
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pomiędzy zwolennikami współpracy z Kremlem a jej przeciwnikami zszedł z po-
litycznej sceny. Podobny los spotkał partię Słuszna Sprawa (Правое Дело)18. 
Jej lider, znany oligarcha Michaił Prochorow, ostatecznie założył nowe ugrupo-
wanie o nazwie zapożyczonej z Polski – Platforma Obywatelska (Гражданская 
Платформа), które notabene nie tylko w stolicy, ale także w obwodzie kalinin-
gradzkim zyskało pewną grupę aktywnych działaczy i zwolenników.

Inna linia ugrupowań opozycyjnych w klasyfikacji Pettengill miałaby mieć 
charakter lewicowy. Nurt ten jest w opinii badaczki mniej koherentny progra-
mowo od liberałów. Wśród głównych ugrupowań wymienia ona na początku ra-
dykalną, wyraźnie nawiązującą do dawnego rewolucjonizmu SR-owców i mień-
szewików koalicję Lewy Front (Левый Фронт) Siergieja Udalcowa, Rosyjski 
Zjednoczony Front Pracy (Российский объединенный трудовой фронт) i sta-
rą Nacjonał-bolszewicką partię Eduarda Limonowa (łączącą ideały komunistycz-
ne z nacjonalistycznymi i ewoluującą z pozycji radykalnych do bardziej umiar-
kowanych, sąsiadujących z liberalizmem). Do partii typu lewicowego można też 
zaliczyć nowszą, jeszcze bardziej umiarkowaną partię Limonowa – Inną Rosję19.

Trzeci nurt ideowy rosyjskiej opozycji niekoncesjonowanej to ugrupowania 
nacjonalistyczne, o których Pettengill słusznie konstatuje, iż są niezwykle róż-
norodne w swej politycznej ofercie. Jako najważniejsze ugrupowania tego nurtu 
wymienia ona:
• ksenofobiczny i oficjalnie zabroniony (w kwietniu 2011 r.) Ruch Przeciwko 

Nielegalnej Imigracji (Движение Против Hелегальной Имиграции), zało-
żony w 2002 roku przez Andrieja Biełowa (właśc. Potkina) oraz jego brata, 
Władimira Basmanowa, a od 2010 r. prowadzony krótko przez Władimira 
Jermołajewa;

• umiarkowaną, aczkolwiek niezarejestrowaną Partię Narodowo-Demokra-
tyczną (Национально-демократическая Партия), założoną przez bardzo 
aktywnego i zasłużonego dla doktryny nacjonalistycznej działacza Konstan-
tina Kryłowa, wydawcę pisma „Woprosy Nacjonalizma”;

• ruch Rosjanie (Русские), stanowiący koalicję różnych organizacji nacjonali-
stycznych, pod przemożnym wpływem członków zdelegalizowanego DPNI 
oraz neonazistowskiego Związku Słowiańskiego (Славянский Союз) pod 
przywództwem Dmitrija Diomuszkina20.
Odnosi się wrażenie, że dokonany przez Pattengill przegląd nurtu nacjona-

listycznego jest dość ubogi, nie uwzględnia także zasadniczych rozróżnień. Nie 
bierze na przykład pod uwagę tak istotnego subnurtu jak nacjonalizm typu reli-
gijnego, reprezentowany m.in. przez Związek Prawosławnych Chorążych (Союз 
Православных Хоругвеносцев). Ignoruje też czysty rasizm w duchu Narodowej 

18 J. Pettengi ll, op. cit., p. 30-32.
19 Ibidem, p. 34-45.
20 Ibidem, p. 46-52.
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Partii Ludowej (Народная Национальная Партия) czy tradycjonalistów Dok-
tryny Rosyjskiej (Русская Доктрина). Nietrudno przy tym zauważyć, że nacjo-
nalizm opozycyjny ma w Rosji charakter niemocarstwowy, ponadpaństwowy: 
jest albo rasistowski, albo religijny, albo ksenofobiczny, a przez to w dużej mierze 
zbliżony do podobnych ruchów w krajach zachodnich, do których zresztą nasta-
wiony jest, w odróżnieniu od Putinowskiego reżimu, stosunkowo przyjaźnie.

Czwartym nurtem opozycji pozasystemowej w Rosji miałyby być, zdaniem 
Pattengill, mniej oficjalne przejawy wzrastającego w siłę społeczeństwa obywa-
telskiego: pisarzy, artystów, blogerów etc. Chodzi m.in. o kierującą się dbałoś-
cią o prawidłowość procesu wyborczego Ligę Wyborców (Лига избирателей), 
akcję „O uczciwe wybory” (За честные выборы) czy Białą Wstążkę (Белая 
Лента). Wspomina także trudną do przecenienia prowokacyjną, opozycyjną 
twórczość artystyczną, taką jak pisarstwo Borysa Akunina czy feminizm skan-
dalistek z zespołu Pussy Riot. Duże znaczenie ma też świadectwo dziennikarzy, 
w tym Jurija Parchomienki z radia Echo Moskwy21.

Wymienione propozycje klasyfikacji dają świadectwo wielowymiarowości 
problematyki kształtu opozycji politycznej w Rosji Putinowskiej. Jednak nawet 
te dojrzałe rozwiązania nie do końca potrafiłyby sobie poradzić z fenomenami 
organizacji, które z punktu widzenia teorii polityki nie mogłyby zostać nazwane 
opozycyjnymi, a jednak w pewnym stopniu są tak traktowane przez obóz krem-
lowski. Chodzi przede wszystkim o organizacje, które na mocy poprawek z lipca 
2012 r. do ustawy o stowarzyszeniach niekomercyjnych22 Duma Państwowa FR 
zakwalifikowała jako zagranicznych agentów. Zasadniczym kryterium przyzna-
nia takiego statusu jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym 
przy finansowaniu z zagranicy, chociaż nowa wersja ustawy nie traktuje jako 
agentów związków wyznaniowych oraz obcokrajowców pracujących w ramach 
Rosyjskiej Izby Przemysłowców i Przedsiębiorców. Na mocy zmian w ustawie 
moskiewska prokuratura uznała, że m.in. Międzynarodowe i Dobroczynne To-
warzystwo Historyczno-Oświatowe „Memoriał” (Международное историко-
просветительское, правозащитное и благотворительное общество 
„Мемориал”) naruszyło prawo, nie wpisując się na centralną listę agentów 
zagranicznych23.

W tym przypadku można by się zatem pokusić o stwierdzenie, że istnie-
je jeszcze inny rodzaj opozycji: potencjalna lub domniemana. W ostateczności 

21 Ibidem, p. 55 i nast.
22 Chodzi o poprawki do ustawy o organizacjach niekomercyjnych z 20 VII 2013 r. ozna-
czone jako ФЗ N 121-ФЗ. „О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функции иностранного агента”, „Российская газета” 2012, 
23 VII.
23 Zob. Прокуратура: Правозащитный центр „Мемориал” – иностранный агент, [on-
-line:] http://www.memo.ru/d/156457.html, 3 III 2014.
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można zaliczyć organizacje, których zadaniem jest przypominanie o prawdzie 
historycznej lub wyczulenie na przestrzeganie praw człowieka (o charakterze 
„Memoriału”) do proponowanej przez Ponomariowa grupy „praktyków”, jednak 
w rzeczywistości mają one nieco inne znaczenie: budzą świadomość, a przez 
to zmieniają tło, nastawienie części społeczeństwa; same pozostając aktywne, 
niekoniecznie do aktywizmu zachęcają. Trudno także zaliczyć „Memoriał” do 
organizacji potencjalnie torpedujących podstawy państwa; takie przypuszczenie 
pozostaje odległe od obserwowanych i deklarowanych intencji jego założycieli 
i działaczy.

Konkludując ów krótki przegląd rosyjskiej opozycji, można zatem stwierdzić, 
że jej klasyfikacje mogą opierać się na kryteriach funkcjonalnych lub programo-
wych, co jednak nie wyklucza istnienie przypadków wątpliwych, niełatwych dla 
jednoznacznego przyporządkowania. Rosyjska opozycja jest różnorodna, ponie-
waż przyjmuje bardzo różne formy działania: od skrajnie nobliwych i umiarko-
wanych, tak jak „Memoriał” czy Partia PARNAS, do medialnie ekscentrycznych 
i antykremlowskich, takich jak zespół Pussy Riot. Z drugiej strony można mówić 
także o daleko idącej różnorodności programowej – od liberalnego Jabłoka do 
rasistowskiej Narodowej Partii Ludowej czy Lewego Frontu. Istnieje wreszcie 
opozycja „tła”, która nie ma charakteru aktywistycznego, lecz odgrywa pewną 
rolę w kształtowaniu świadomości. Wydaje się zatem, że podjęcie wspólnych 
i skutecznych działań przez tak odmienne nurty i środowiska jest mało prawdo-
podobne w warunkach stabilności stanu gospodarczego i społecznego państwa.

Wnioski te rzucają pewne światło na kwestię możliwości aplikacji analizy sy-
stemowej do opisu rosyjskiego systemu politycznego. Jeśli przyjąć jej klasyczny 
model, zaproponowany w 1965 r. przez Davida Eastona24, dylematy pojawiają 
się zasadniczo przy każdym z filarów opisanej metody.

Po pierwsze, należy zatem zadać pytanie o to, czy w oparciu o studium form 
i kierunków opozycji w Rosji da się wykazać fundamentalną rolę imputu sy-
stemu w motoryce ewentualnych zmian. Można przecież zauważyć, iż opozycja 
systemowa sterowana jest przez siły kontrolujące system, zatem z natury rzeczy 
nie stanowi czynnika inicjującego proces transformacji. Z kolei opozycja poza-
systemowa, pozostając poza układem, nawet jeśli próbuje wpływać w pewien 
sposób na system, to albo bez większej wiary w sukces, albo w przekonaniu 
o konieczności podjęcia działań rewolucyjnych. 

Po drugie, kwestią otwartą pozostaje to, czy można mówić o przetworzeniu 
imputu na język systemu. Na pierwszy rzut oka jest raczej przeciwnie: to sam 
system próbuje narzucić język żądań przynajmniej opozycji systemowej.

Po trzecie, dość jasna pozostaje kwestia outputu systemu. Opozycja może, co 
prawda, mówić o pewnych systemowych rezultatach swych działań, ale w spo-

24 D. Easton, A Systems Analysis of Political Life, New York 1965, s. 32 i nast.



100 Joachim Diec

sób dla siebie niepożądany: raczej go petryfikuje i konsoliduje przez restrykcyj-
ne ustawodawstwo niż modyfikuje.

Po czwarte, w świetle dotychczasowych wniosków nie da się jednoznacznie 
nakreślić sprzężenia zwrotnego pomiędzy imputem i outputem. Cechą specy-
ficzną rosyjskiego systemu (notabene było tak również w okresie imperialnym 
i komunistycznym) jest bowiem zaburzenie łańcucha przyczynowo-skutkowego, 
nieadekwatność rezultatów procesu do postulatów i działań opozycji, mimo że 
proces ten, niekiedy dość gwałtowny, był przez nią inicjowany.

Po piąte, w odróżnieniu od wymienionych kwestii problematycznych, o wiele 
jaśniej rysuje się zagadnienie środków, jakie służą utrzymaniu systemu. Trze-
ba zauważyć, że nie chodzi tu o system w znaczeniu prawnokonstytucyjnym, 
ten bowiem nie jest przez opozycję kontestowany, jej większość nie w nim do-
szukuje się sedna problemu. Inaczej jest w przypadku systemu rzeczywistych 
wpływów, który ma charakter korporacyjny. Ponieważ istota działań opozycji 
pozasystemowej w Rosji tkwi w trwałym rozmontowaniu tej korporacji, jej dzia-
łania zmierzające do utrzymania systemu są konsekwentne i posiadają bogate 
instrumentarium. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie dostępu opozycji do 
środków komunikowania politycznego; w niektórych wypadkach w grę wchodzi 
także fizyczna eliminacja. Istotne są również działania propagandowe zmierza-
jące ku utrzymaniu kategorii myślenia politycznego i preferencji wyborczych. 
Szczególne znaczenie przypisuje się politycznej stabilności państwa, która ma 
gwarantować utrzymanie porządku społecznego.

Po szóste wreszcie, działania opozycji pozasystemowej ujawniają granice 
systemu władzy realnej. Fakt, że jego zasięg (w odróżnieniu od fasadowego sy-
stemu prawnokonstytucyjnego) jest niezwykle szeroki, znajduje odzwierciedle-
nie w zachowaniu władz wobec partii i organizacji, które pomimo krytycyzmu 
w stosunku do rządzącej korporacji nie zagrażają porządkowi konstytucyjnemu, 
oraz wobec organizacji, które zostały określone mianem „opozycji domniema-
nej”. Dochodzi zatem do rozciągnięcia sfery władzy politycznej na obszary, które 
w państwach, gdzie dominuje liberalne rozumienie kompetencji państwa, pozo-
stają zdecydowanie w obszarze prywatności.

Podsumowanie owego spojrzenia na przydatność zastosowania analizy 
systemowej w ocenie roli dwuwarstwowej opozycji w rosyjskim systemie po-
litycznym prowadzi zatem do wniosku umiarkowanie pozytywnego. Okazuje 
się bowiem, że zastosowanie tego podejścia pozwala na dość trafne scharak-
teryzowanie zarówno istoty owego systemu, jak i jego granic. Z drugiej strony, 
można jednak się przekonać, że wejścia systemu mogą powodować określone 
formy outputu w bardziej dalekosiężnej perspektywie niż w państwach demo-
kratycznych, a sprzężenie pomiędzy tymi elementami nie posiada charakteru 
„wewnątrzlogicznego”, lecz uwarunkowane jest przez długofalowy, a w końco-
wej fazie radykalny w skutkach proces prowadzący do efektu tylko w pewnym 
stopniu przewidywalnego w fazie inicjowania transformacji.


