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Natalia Kusa 

Ile Rosji protestuje?  

Esej o pracy magisterskiej pt. „Biała rewolucja” – Opozycja w Federacji 

Rosyjskiej po wyborach do Dumy Państwowej w grudniu 2011 roku 

 

 Pierwsza dekada XXI wieku w Rosji powszechnie postrzegana jest jako okres 

stabilizacji i stopniowego odzyskiwania równowagi po intensywnym ostatnim (ponad) 

dziesięcioleciu XX wieku. Stabilizacja ta oznaczała regularny wzrost gospodarczy oraz realny 

wzrost dochodów znacznej części rosyjskiego społeczeństwa, jednocześnie radykalnie 

wzrastały nierówności społeczne oraz grupa ludzi wykluczonych. Prezydentura Władimira 

Putina to także czas stopniowego ograniczenia przestrzeni, w której – w sposób mniej lub 

bardziej niezależny – mogłaby funkcjonować aktywna część Rosjan. Właśnie w takich 

okolicznościach, po ponad dekadzie rządów W. Putina, przedstawiciele rosyjskiego 

społeczeństwa masowo wyszli na ulice i place największych miast Federacji.   

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyników wyborów do Dumy Państwowej w grudniu 

2011 roku, w przestrzeni publicznej dotychczas zarezerwowanej dla oficjalnych uroczystości 

i parad w Dniu Zwycięstwa, pojawiły się tysiące obywateli Federacji Rosyjskiej, zdaniem 

których elekcja nie została przeprowadzona w sposób zgodny z prawem. W kolejnych 

miesiącach miał miejsce proces formowania się masowego ruchu opozycyjnego, którego 

przejawy można było obserwować w różnych sferach funkcjonowania rosyjskiego państwa 

i społeczeństwa. Na powyborcze protesty zareagowało nie tylko rosyjskie społeczeństwo, ale 

również organy i instytucje państwa, a także twórcy kultury oraz dotychczas funkcjonujące 

środowiska opozycyjne. Zmiana, która w wyniku tych protestów się w Federacji Rosyjskiej 

dokonała, z uwagi na fakt, iż dotyczyła nie tylko rosyjskiej opozycji, ale również wielu 

elementów systemu politycznego, wymagała kompleksowego opracowania. 

Przedmiotem analizy stanowiącej podstawę niniejszej pracy, są efekty zmian, którym 

w wyniku powyborczych protestów podlegała funkcjonująca w Federacji Rosyjskiej 

opozycja. Cezurę czasową stanowią w tym przypadku masowe powyborcze manifestacje, 

które miały miejsce tuż po wyborach do Dumy Państwowej w grudniu 2011 roku. Kolejne 

zwycięstwo Jednej Rosji stało się bezpośrednią przyczyną wielotysięcznych demonstracji, 
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które z upływem czasu przekształciły się w opozycyjny ruch protestu. Skutkiem tych 

wydarzeń były znaczące zmiany w ramach rosyjskiej opozycji (w różnych przestrzeniach jej 

funkcjonowania) oraz w regulacjach prawnych, które jej bezpośrednio dotyczą. Celem pracy 

jest kompleksowa analiza działań opozycji w ramach ruchu protestu, który powstał 

w Federacji Rosyjskiej po wyborach do Dumy Państwowej w 2011 roku.  

Tezę pracy stanowi twierdzenie: społeczna mobilizacja w ramach protestów 

po wyborach do Dumy Państwowej w grudniu 2011 roku zainaugurowała proces 

transformacji rosyjskiej opozycji, tworząc tym samym nowy, wielowymiarowy 

i wieloaspektowy ruch protestu. Celem uzupełnienia sformułowano również następujące 

hipotezy: w wyniku powyborczych protestów nastąpiły zasadnicze zmiany w ramach 

rosyjskiego systemu partyjnego oraz w sferze funkcjonowania rosyjskiego społeczeństwa 

i kultury; powyborcza mobilizacja społeczeństwa miała swoje polityczne i prawne 

konsekwencje; wizerunek rosyjskiego ruchu protestu wykreowany w polskiej prasie 

codziennej nie uwzględniał jego zróżnicowania i wieloaspektowości.  

Konstrukcję pracy tworzy siedem rozdziałów. Pierwsze dwa stanowią podstawę 

teoretyczną, w oparciu o którą powstały rozdziały kolejne. Przedmiot analizy pierwszego 

z nich stanowi kluczowe dla tematu pracy pojęcie opozycji. W ramach poszczególnych 

podrozdziałów przedstawione zostały definicje, wzajemne relacje pomiędzy pojęciami 

opozycji i demokracji (w oparciu o kategorię wskaźników demokracji) oraz przejawy prawnej 

instytucjonalizacji opozycji w Federacji Rosyjskiej. Opozycja, jako kategoria teoretyczna, 

w kolejnych rozdziałach stanie się fundamentem analiz działalności praktycznej. Natomiast 

problematyka drugiego rozdziału dotyczy rosyjskiego systemu politycznego. Analizie 

poddano proces ewolucji układu sił politycznych w Federacji Rosyjskiej oraz – w oparciu 

o Konstytucję z 1993 roku – scharakteryzowano poszczególne elementy systemu 

politycznego. W rozdziale drugim przedstawiono również szczegóły funkcjonowania 

rosyjskiego systemu wyborczego. Drugi rozdział to kompleksowa synteza elementów 

systemu, w ramach którego doszło do powyborczych protestów oraz prób tworzenia zrębów 

ruchu opozycyjnego. 

 Kolejne trzy rozdziały niniejszej pracy stanowią przegląd działań rosyjskiej opozycji 

w przestrzeni publicznej. To analiza fenomenu lat 2011-2013, kiedy to Rosjanie, należący 

do różnych grup społecznych i tym samym reprezentujący różne interesy, podjęli szereg 

wspólnych działań na rzecz zmiany. A właściwie kilku zmian, ponieważ poza jednym 



3 

 

postulatem – odsunięcie ekipy W. Putina od władzy – miały one różne cele oraz różne 

sposoby ich osiągania.  

I tak, rozdział czwarty jest wynikiem analizy systemu partyjnego Federacji Rosyjskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem ugrupowań opozycyjnych (opozycja parlamentarna oraz 

pozaparlamentarna), a także zmian, które były konsekwencją powyborczego ruchu protestu. 

Sporo uwagi zostało poświęcone znaczeniu nowej ustawy o partiach politycznych, która 

to radykalnie zmieniła nie tylko warunki funkcjonowania opozycji w przestrzeni politycznej, 

ale także miała wpływ na potencjalną konsolidację ruchu protestu. Problematyka badawcza 

rozdziału piątego dotyczy natomiast rosyjskiego społeczeństwa, a przede wszystkim tej jego 

części, która aktywnie uczestniczyła w protestach i zaangażowała się w liczne działania 

opozycyjne. Uwzględnione zostały również postawy społeczeństwa wobec konkretnych 

przejawów aktywności opozycji. Odrębną kwestię stanowiło także wykorzystanie mediów 

społecznościowych w celach mobilizacji społeczeństwa. W ramach czwartego rozdziału 

podjęta została również próba odpowiedzi na pytanie, czy uczestniczące w protestach 

rosyjskie społeczeństwo aktywne można również określić mianem społeczeństwa 

obywatelskiego. Stanowiącą przegląd przejawów działania opozycji część pracy kończy 

rozdział traktujący o rosyjskiej sztuce protestu oraz o zaangażowaniu twórców kultury 

w powyborczy ruch opozycyjny. Rozdział ten zawiera również charakterystykę zmian 

proponowanych przez środowiska kultury. 

 Problematyka przedostatniego, szóstego rozdziału pracy dotyczy polityczno-prawnych 

konsekwencji powyborczych działań opozycyjnych. W jego ramach przedstawiono reakcje 

organów i instytucji państwowych wobec protestów, a także omówiono akty prawne, które 

zostały włączone do rosyjskiego porządku prawnego w odpowiedzi na działania opozycji. 

 Ostatni rozdział pracy stanowi analiza wizerunku powyborczego ruchu protestu 

w Federacji Rosyjskiej, jaki został wykreowany w polskiej prasie codziennej w okresie 

największych społecznych manifestacji. Powstała ona na podstawie badania, którego sedno 

stanowiła analiza kilkudziesięciu artykułów z dwóch polskich dzienników – Rzeczypospolitej 

oraz Gazety Wyborczej. Efektem tych prac jest szereg wniosków dotyczących wizerunku 

powyborczego ruchu protestu w Federacji Rosyjskiej. Obserwacje w ten sposób poczynione 

zostały również w ramach tego rozdziału skonfrontowane z przeanalizowaną wcześniej 

rzeczywistością – efektem jest katalog różnic, jakie można wskazać pomiędzy wydarzeniami, 

które naprawdę miały miejsce w Rosji, a obrazem wykreowanym przez polskie media. 
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Wyniki te poddają w wątpliwość wydawałoby się podstawową funkcję mediów – 

informacyjną. 

 Celem pracy była kompleksowa analiza rosyjskiej opozycji po wyborach do Dumy 

Państwowej w grudniu 2011 roku, czyli po tak zwanej „Białej Rewolucji”. Masowe 

powyborcze protesty zintensyfikowały działania opozycyjne, spowodowały również zmiany 

w warunkach, w jakich opozycja funkcjonuje (zasadnicze zmiany w systemie partyjnym), 

w jej relacjach z państwem, społeczeństwem oraz sferą kultury. Wszystkie te procesy i ich 

konsekwencje zostały poddane analizie w ramach kolejnych rozdziałów niniejszej pracy. 

 Zasadniczej zmianie w efekcie powyborczych protestów uległ rosyjski system 

partyjny, co było warunkowane przede wszystkim uchwaleniem nowej ustawy o partiach 

politycznych. Uproszczenie procesu rejestracji nowych podmiotów umożliwi w przyszłości 

udział w wyborach kilkudziesięciu nowym partiom, z których większość uznawana jest 

za opozycyjne wobec partii władzy. Zmiana ta – z jednej strony – znacznie ułatwiła 

działalność opozycji, z drugiej natomiast spowodowała podział działań opozycyjnych 

w ramach kilkudziesięciu niewielkich podmiotów, co istotnie zmniejsza ich skuteczność. 

Rozdrobniona, niezdolna do współpracy i pozbawiona koordynacji rosyjska opozycja 

w ramach systemu partyjnego nie stanowi dziś realnej alternatywy dla partii 

sprawującej władzę. 

 Mobilizacja rosyjskich obywateli w ramach wielotysięcznych demonstracji, 

a następnie licznych społecznych inicjatyw w rzeczywistej przestrzeni publicznej oraz 

w wirtualnej przestrzeni Internetu, ujawniła znaczy potencjał tkwiący w rosyjskim 

społeczeństwie. Pojawiły się nawet głosy, iż w Rosji rozpoczął się proces kształtowania się 

społeczeństwa obywatelskiego. I choć znaczny wzrost społecznej aktywności oraz 

zaangażowanie w działalność o charakterze politycznym (dla dobra publicznego, a nie tylko 

celem ochrony własnych interesów) mogą świadczyć o zasadniczej zmianie biernego 

i niezainteresowanego dotąd działaniem w przestrzeni publicznej społeczeństwa, to jednak 

istnieje sporo czynników, które uniemożliwiają sklasyfikowanie go jako obywatelskiego. 

Przede wszystkim jest to postawa zdecydowanej większości rosyjskiego społeczeństwa, która 

zignorowała udział w protestach. Działania władzy, które zintensyfikowały konflikt pomiędzy 

zaangażowaną mniejszością a bierną większością, uniemożliwiały poszerzenie społecznej 

bazy protestów. Z upływem czasu manifestacje gromadziły coraz mniej 
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zainteresowanych, potwierdzając tym samym, iż w Rosji wciąż dominuje absolutna, 

niezdolna do mobilizacji większość. 

 Również działania podjęte w przestrzeni kultury i sztuki stopniowo zniknęły 

z przestrzeni publicznej. Zaangażowani w powyborczy ruch protestu artyści i twórcy 

z czasem wycofali się z działalności publicznej. Członkinie Pussy Riot zostały za swój występ 

skazane, a po opuszczeniu więzienia nie powróciły do publicznych występów. Również 

aktywiści tak zwanego czerwonego namiotu, określający siebie mianem twórczych 

robotników, od organizacji w 2012 roku Kongresu Pierwszomajowego, który miał być próbą 

konsolidacji opozycyjnych działań artystycznych, nie przejawiali żadnej skoordynowanej 

aktywności. Ostatnie akcje artystyczne Piotra Pawleńskiego z listopada 2013 i października 

2014 roku były natomiast wyrazem powszechnej bezradności i bezsilności – po intensywnym 

okresie bezpośrednio po wyborach parlamentarnych, powrócił czas powszechnej bezradności, 

bez szans na zmiany. 

 Wobec przejawów działalności opozycji określone stanowisko zajęły również 

struktury rosyjskiej władzy. Początkowa liberalizacja miała na celu neutralizację części 

społecznego niezadowolenia. Pozorny charakter zapowiadanych i częściowo zrealizowanych 

zmian ujawnił się po wyborach prezydenckich. Działania podjęte celem kompromitacji 

protestujących grup, a także kolejne zmiany w prawie, znacznie utrudniły funkcjonowanie 

rosyjskiej opozycji. Istotne ograniczenie prawa do pokojowych zgromadzeń oraz swobody 

funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także wolności słowa skutecznie 

uniemożliwiły dalszą społeczną mobilizację. Skutkiem działań podjętych przez państwo jest 

znaczne prawnoinstytucjonalne ograniczenie możliwości funkcjonowania legalnej opozycji, 

co może doprowadzić do dalszego spadku zainteresowania aktywnością w ramach ruchu 

protestu. 

 Dziś, na początku 2015 roku, po ponad czterech latach od najliczniejszych 

demonstracji na moskiewskich ulicach, prezydenturę W. Putina popiera ponad 80% Rosjan 

(dane Centrum Analitycznego Levady). W kolejnych procesach motywowanych politycznie 

(choć formalne zarzuty dotyczą przestępstw gospodarczych) liderzy opozycyjni skazywani 

są na wieloletnie wyroki więzienia lub wysokie kary finansowe (przykładem ostatni proces 

braci Nawalnych). Dodatkowo, 15 stycznia 2015 roku ogłoszono powstanie Antymajdanu – 

„ruchu społecznego”, którego celem będzie niedopuszczenie do powstania w Rosji rewolucji 

na miarę tej, która ponad rok temu rozpoczęła się na Ukrainie. Wydaje się, że szans 
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na jakąkolwiek zmianę dziś już w Rosji nie ma. Radykalnie zmniejszyła się nie tylko liczba 

osób gotowych wziąć udział w ewentualnych protestach, ale również wzrosły potencjalne 

koszty partycypacji w takich wydarzeniach (kary finansowe, więzienie). Dodatkowo, brakuje 

osób, które aspirowałyby do miana lidera takiego ruchu. Teoretycznie wracamy więc 

do okresu sprzed grudnia 2011 roku. Jednak dziś trudno już o stabilny wzrost gospodarczy, 

który zapewniłby społeczną stabilizację. Dlatego warto o doświadczeniach z lat 2011-2013 

pamiętać. Być może będzie z nich można także w najbliższym czasie skorzystać. 

 

 


