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Streszczenie 

 
 Mord na Borysie Niemcowie jest kolejnym dowodem po-

stępującej brutalizacji rosyjskiego życia publicznego, bę-

dącej bezpośrednim efektem kryzysu władzy i wzrostu 

znaczenia struktur siłowych.  

 

 W miejsce struktur biznesowych wymagających spokoju  

i przewidywalności dla rozwoju to armia, MSW, FSB oraz 

Służba Wywiadu stają się najważniejszym kluczem do 

sprawowania efektywnej kontroli nad państwem. Pierw-

szą ofiarą brutalnej “polityki kryzysów” stała się Ukraina, 

a za nią dotychczasowa struktura bezpieczeństwa w Eu-

ropie. 

 

 Wraz z odejściem Niemcowa, skłócony i zinfiltrowany 

przez służby specjalne ruch demokratyczny stracił ostat-

niego mediatora. Jego śmierć stanowi przypieczętowanie 

upadku ruchu opozycyjnego, którego najbardziej aktywni 

członkowie zostali zneutralizowani poprzez uwięzienie, 

zmuszeni do emigracji bądź zostali zamordowani. 
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Brutalizacja systemu  
politycznego Rosji 

 

27 lutego 2015 r. w bezpośredniej bliskości 

Kremla zastrzelony został jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych i charyzmatycznych polity-

ków rosyjskiej opozycji, Borys Niemcow. Mord 

jest kolejnym dowodem postępującej brutaliza-

cji rosyjskiego życia publicznego, będącej bez-

pośrednim efektem kryzysu władzy i wzrostu 

znaczenia struktur siłowych. Coraz większe 

wpływy tzw. siłowików oprócz zaostrzenia kur-

su wewnątrz kraju prowadzą również do real-

nego zagrożenia dla najbliższego sąsiedztwa, 

gdyż starcia zbrojne na rosyjskich granicach, 

których struktury siłowe są głównym narzę-

dziem sprawczym, okazują się wzmacniać legi-

tymację i popularność Władimira Putina. Ceną 

są jednak napięcia, które będą zagrażać sta-

bilności systemu władzy w Rosji.  
 
 
 

Śmierć Niemcowa końcem  

nadziei na demokrację 

 
Borys Niemcow był jednym z najbardziej wiarygodnych  

i doświadczonych polityków we współczesnym rosyjskim 

ruchu opozycyjnym. Od upadku systemu komunistycz-

nego  do końca lat dziewięćdziesiątych pełnił szereg 

funkcji publicznych, w tym przez prawie dwa lata zasia-

dał w rosyjskim rządzie na stanowiskach ministra paliw  

i energetyki oraz wicepremiera. Dzięki swojemu tempe-

ramentowi i przedsiębiorczości do samej śmierci był 

jedną z głównych postaci rosyjskiej opozycji. Wydaje się, 

że wraz z jego odejściem, skłócony i zinfiltrowany przez 

służby specjalne ruch demokratyczny stracił ostatniego 

mediatora. Jego śmierć stanowi przypieczętowanie 

upadku ruchu opozycyjnego, którego najbardziej aktywni 

członkowie zostali zneutralizowani poprzez uwięzienie, 

zmuszeni do emigracji bądź zostali zamordowani. 

 

W rezultacie, przy powszechnej bierności i degeneracji 

debaty publicznej, w dzisiejszej Rosji brakuje środowiska 

z legitymacją społeczną, które stanowiłoby alternatywę 

dla panującego reżimu. Taki stan rzeczy wyklucza   

 

w przewidywalnej przyszłości jakiekolwiek nadzieje na 

realną demokratyzację. 

 

Morderstwo przejawem kryzysu 

 

Lansowana przez władze od początku śledztwa wersja, 

jakoby motywem zbrodni dokonanej na Niemcowie była 

motywowana islamem nienawiść na tle religijnym, nie 

wytrzymuje krytyki. W retoryce Niemcowa nie da się 

odnaleźć opinii skierowanych przeciwko islamowi, które 

mogłyby posłużyć jako pretekst do zabójstwa. Zamiast 

tego, polityk koncentrował się na ostrej krytyce opartych 

na korupcji i kłamstwie rządów Putina, a w ostatnich 

miesiącach na zainicjowanej przez Kreml wojny na Ukra-

inie. 

 

Teatralny sposób dokonania morderstwa – u stóp Krem-

la, będącego jednym z najlepiej strzeżonych komplek-

sów świata – oraz odmowa udostępnienia nagrań  

z kremlowskiego monitoringu każą przypuszczać, że  

w morderstwo zaangażowane były rosyjskie służby spe-

cjalne. Niezależnie od faktu, czy to bezpośredni rozkaz 

Władimira Putina stał za politycznym mordem, czy też 

zabójstwa dokonali przedstawiciele służby, która wy-

mknęła się spod prezydenckiej kontroli, brutalna rozpra-

wa z krytykiem jest oznaką słabości systemu. Czy Putin 

stał się na tyle słaby, że musi zlecać likwidację pojedyn-

czych oponentów? Czy może służby są w stanie samo-

dzielnie tworzyć politykę faktów dokonanych, pod który-

mi Putin może się tylko podpisać? 

 

Obrazu kryzysu dopełniło dziesięciodniowe, do dziś nie-

wyjaśnione zniknięcie Putina w następującym tygodniu, 

które wywołało niepokój oraz szereg spekulacji o ukrytej 

chorobie lub przewrocie pałacowym. Nieudolne zaprze-

czenia kremlowskich służb prasowych i zapewnienia, że 

Prezydent nieprzerwanie pełni swoje obowiązki, zostały 

jednoznacznie uznane przez komentatorów za niepraw-

dziwe. 

 

Te dwa następujące po sobie wydarzenia ukazały jak 

bardzo system jest kruchy – jego stabilność opiera się 

na jednym, słabym lub niezdolnym do pełnej kontroli, 

człowieku. Niewątpliwie, Putin  aby przetrwać   musi się 

aktywnie starać o wzmocnienie swojej pozycji na poli-

tycznej scenie. 

 

Podpory putinowskiego systemu 
 

Dotychczasowym modus operandi reżimu Władimira 

Putina było oparcie systemu na endemicznej korupcji, 
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która pozwalała na dystrybucję majątku narodowego 

wśród warstw kluczowych z punktu widzenia stabilności 

rządu. Zasięg systemu rozciągał się przez wszystkie 

warstwy rosyjskiego establishmentu, od kremlowskich 

sal pałacowych, do regionalnych administracji najniż-

szego szczebla. Przedstawiciele elit oligarchicznych 

bogacili się na lukratywnych kontraktach infrastruktural-

nych, finansowanych z kasy państwa oraz hojnie przy-

dzielanych licencjach na działalność w strategicznych 

sektorach. Państwowe przetargi oraz przyzwolenie na 

działalność kryminalną owocowały posłuszeństwem 

struktur siłowych – od wyższych kręgów armii, po we-

wnętrzne służby bezpieczeństwa. Kolejnym zwornikiem 

systemu była liczna klasa urzędnicza, czerpiąca dodat-

kowe dochody z korupcji wśród najniższych warstw spo-

łeczeństwa. Natomiast jednostki poza systemem były 

obficie karmione propagandą: obrazami silnego przy-

wódcy negocjującego z przywódcami mocarstw, odbie-

rającego parady armii, prowadzącego myśliwce, latają-

cego na motolotni na czele klucza żurawi. 

 

Tak zarysowany system, automatycznie kanalizujący 

napięcia wśród elit, był w interesie wielu stron i pozwalał 

zająć Władimirowi Putinowi rolę zarządcy i arbitra go-

dzącego interesy różnych grup. Osobistej interwencji 

wymagały jedynie pojedyncze ogniska buntu: Czecze-

nia, polityczne ambicje Michaiła Chodorkowskiego, czy 

aktywność liberalnej opozycji skoncentrowanej w Mo-

skwie. 

 

Kryzys wymusza zmiany 
 

Nie było jednak tajemnicą, że korupcyjna gospodarka, 

oparta na surowcach (ok. 70% w rosyjskim eksporcie 

stanowią ropa i gaz) napotka na strukturalne bariery 

wzrostu, co ograniczy efektywność dotychczasowego 

systemu zarządzania. 2014 rok przyniósł 0,6% wzrostu 

PKB, 2015 ma przynieść spadek o 3,8%. Przygotowując 

się do oczekiwanego kryzysu dokonano totalnej pacyfi-

kacji opozycji ulicznej, która na krótko zaktywizowała się 

w po wyborach parlamentarnych w 2011 r., wysłano 

szereg sygnałów ostrzegawczych w stronę dużego biz-

nesu (np. renacjonalizując Basznieft) oraz jakościowo 

zwiększono wysiłek propagandowy. Jednak to agresja 

na Ukrainę oraz sposób zarządzania nią, dają podstawy 

do przypuszczeń, że w sytuacji wyczerpania korupcyj-

nego kapitału stabilności, panujący reżim obrał drogę 

wywoływania kontrolowanych kryzysów w celu zwięk-

szenia poparcia społecznego oraz wymuszenia posłu-

szeństwa elit. 

 

Spontaniczna inwazja na Krymie przyniosła bardzo wy-

soki wzrost popularności Władimira Putina (poparcie 

społeczne oceniane na 85%) i nawet dwuznaczna kam-

pania na wschodniej Ukrainie, odczuwalne pogłębienie 

kryzysu gospodarczego oraz zachodnie sankcje, nie były 

w stanie wpłynąć negatywnie na prezydenckie wskaźni-

ki. W rezultacie, popularność wśród społeczeństwa daje 

Putinowi polisę bezpieczeństwa w sytuacji, gdyby inna  

z podpór jego systemu upadła. 

 

Mroczna prognoza 
 

Putin w dalszym ciągu opiera swoją legitymację na wize-

runku sprawnego zarządcy, jednak z powodu kurczenia 

się zasobów wewnętrznych oraz wyczerpania efektyw-

ności dotychczasowego systemu, będzie dokonywał 

niejako eksportu kryzysów oraz kosztów utrzymania 

swojej popularności poza Rosję. Pierwszą ofiarą stała 

się Ukraina, a za nią dotychczasowa struktura bezpie-

czeństwa w Europie. W tym kontekście czytelny jest 

zysk Putina  – zbrojne kryzysy na granicach pozwalają 

na wywołanie poczucia obawy i napięcia w społeczeń-

stwie rosyjskim oraz neutralizują oddziaływanie europej-

skiego soft power. 

 

Nowo wyłoniony, z natury kryzysowy system, wiąże się 

jednak z niebezpiecznym przesileniem – w miejsce 

struktur biznesowych wymagających spokoju i przewi-

dywalności dla rozwoju to armia, MSW, FSB oraz Służba 

Wywiadu stają się najważniejszym kluczem do sprawo-

wania efektywnej kontroli nad państwem w ramach bru-

talnej “polityki kryzysów”. W rezultacie, pomimo proble-

mów gospodarczych, dziś tylko siłowicy zwiększają swo-

je budżety i wpływy na Kremlu. Podkreśla się jednak, że 

system ma w sobie potencjalny ładunek destrukcji:  

w przypadku utraty kontroli nad strukturami siłowymi 

cała architektura stabilności władzy może ulec zniszcze-

niu. Najnowsza historia Rosji czyni taki scenariusz 

prawdopodobnym – ostatnie trzy dekady to szereg to-

czonych za kulisami konfliktów pomiędzy strukturami 

siłowymi, które obok realizacji polityki Kremla dbają  

o partykularne interesy swoich członków nawet kosztem 

bezpieczeństwa państwa.  
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami międzynaro-
dowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie wie-
dzy na temat globalnych problemów politycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i ekologicz-
nych. Poprzez swoją działalność chcemy wspie-
rać rozwój polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego i świadomości społecznej na temat 
współczesnych stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowa-
nia takich rozwiązań w polityce międzynarodo-
wej, które charakteryzują się poszanowaniem 
praw i godności każdego człowieka, różnorod-
ności kulturowej oraz idei zrównoważonego 
rozwoju. 

 

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wypowiedzi zawarte w tej publikacji. Tezy i opi-
nie zawarte w tej publikacji niekoniecznie odpo-
wiadają oficjalnemu stanowisku Global.Lab. 
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darcze w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania ba-

dawcze sięgają od zagadnień związanych z rola sektora energe-

tycznego w zglobalizowanej gospodarce światowej po stosunki 
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Zawodowo zajmuje się analiza branży energetycznej w Unii Euro-

pejskiej i Europie Wschodniej. 
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