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Rewolucja tradycji. 
Zwrot konserwatywny jako strategia Kremla 

w polityce wewnętrznej i zagranicznej

Obserwując z zachodniej perspektywy poczynania rosyjskich polityków łatwo 
można ulec wrażeniu, że mamy do czynienia z politycznym skansenem, zbiorem 
anachronicznych działań czy wręcz, jak chcieliby niektórzy, ostatnimi podrygami 
ciemnogrodu wynikającymi z niskiej kultury politycznej, postradzieckiego dzie-
dzictwa, niedojrzałości klasy politycznej etc. Tymczasem takie protekcjonalne 
traktowanie utrudnia dostrzeżenie w neokonserwatywnych poczynaniach prze-
myślanej strategii obliczonej na osiągnięcie celów w polityce wewnętrznej, a także 
ideologiczny towar eksportowy. Pod hasłami obrony tradycyjnych wartości i wal-
ki z wypaczeniami zachodniego liberalizmu Rosja buduje na marginesie euro-
pejskiej polityki wspólny front. Ten jednak coraz częściej przestaje być już tylko 
radykalnym, ale mimo wszystko niegroźnym nurtem, bowiem na fali populizmu 
skrajne siły zaczynają odgrywać zauważalną rolę w życiu politycznym.

Manifestem wspomnianych przemian mogą być słowa Mártona Gyöngyösie-
go, polityka partii Jobbik z wywiadu udzielonego „Komsomolskiej Prawdzie”:

Dziś krzyczymy, że islamiści to zagrożenie. (…) Nasz główny wróg to nie islam 
lecz liberalizm. A głównym sojusznikiem w walce z liberalizmem jest Rosja – za-
troskana o tradycyjne wartości i występująca przeciw homoseksualnej propagan-
dzie. (...) Potrzebujemy kulturowej i gospodarczej wagi Rosji, aby zwyciężyć w tej 
walce. Na naszych oczach dochodzi w Rosji do prawdziwej konserwatywnej rewo-
lucji! Wielu Węgrów jest gotowych stać się rewolucjonistami tradycji1.

1 Д. Асламова, Венгерский политик Мартон Дьендьеши: Мы стали вассалами США и ад-
министрации Евросоюза, http://www.kp.ru/daily/26314.5/3193121/ (24 IV 2016).
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Bunt klasy średniej

Źródeł zaistnienia zjawiska określanego na potrzeby artykułu jako zwrot konser-
watywny upatrywałbym w 2012 r., gdy w Rosji rozpoczęła się kampania wyborcza 
mająca zapewnić Wladimirowi Putinowi wybór na trzecią kadencję.

Czteroletnie rządy Dmitrija Miedwiediewa nie były tylko mało znaczącym 
interludium, wybiegiem pozwalającym rządzić Putinowi z  tylnego siedzenia 
i powrotu, gdy tylko zgodnie z konstytucją będzie taka potrzeba. Dmitrij Mie-
dwiediew pod wieloma względami stanowił swoiste nowe otwarcie. Trzynaście 
lat młodszy od Putina, prawnik, który wkraczał w dorosłe życie wraz z upadkiem 
ZSRR był pod wieloma względami nową jakością na szczytach władzy, nawet je-
żeli słusznie powątpiewano w jego niezależność. Jeżeli do powyższych dodać jesz-
cze sprawne zagrania wizerunkowe poprzez skojarzenie z innowacjami i nowymi 
technologami oraz decyzje o symbolicznym wymiarze (choćby reforma milicji 
i zamiana jej w policję) otrzymamy obraz polityka, z którym mogła się utożsa-
mić część rosyjskiej klasy średniej. Pomagało w tym także otwarcie w polityce 
zagranicznej, po osławionym resecie w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi 
reprezentowanymi przez wybranego pod koniec 2008 r. Baracka Obamę.

Niestety, rozbudzone nadzieje tym silniej zderzyły się z rzeczywistością. Kry-
zys ekonomiczny ostatecznie dotarł do Rosji, spowalniając wzrost PKB z 8,72% 
w 2007 r., przez 5,29% w 2008, po 7,85-procentową recesję w 2009 r.  Co więcej, 
załamaniu towarzyszył drastyczny spadek cen ropy na światowych rynkach. O ile 
krótko po objęciu rządów przez Miedwiediewa za baryłkę trzeba było płacić ab-
solutne historyczne maksimum 145 USD, to przed końcem roku cena sięgnęła 
zaledwie 36 USD2. Choć kolejne lata przyniosły poprawę, zarówno na rynku pali-
wowym, jak i sytuacji rosyjskiej gospodarki, to nie udało się wrócić do wyjściowej 
sytuacji.

Z biegiem kadencji okazywało się, że nadzieje pokładane w Miedwiediewie 
nie mogą zostać zrealizowane, czego symbolem stanie się później „rosyjska do-
lina krzemowa” – centrum innowacji w podmoskiewskim Skolkowie. Prezydent 
bardzo silnie wspierał tę inicjatywę, jednak obecnie jest ona raczej synonimem 
korupcji i niezrealizowanych obietnic niż dowodem na innowacyjność. Czarę 
goryczy przelała decyzja o wystawieniu kandydatury Wladimira Putina w plano-
wanych na 2012 r. wyborach prezydenckich i uczynieniu z Miedwiediewa lidera 
list wyborczych do Dumy.

Wszystkie te czynniki zdecydowały o bardzo słabym wyniku Jednej Rosji 
w wyborach do Dumy Państwowej. W głosowaniu z 4 XII 2011 r. rządząca partia 
uzyskała jedynie 49,32% głosów, co stanowiło spadek o 15 punktów procento-
wych w porównaniu z poprzednimi wyborami. Przełożyło się to na 238 man-

2 http://www.bankier.pl/inwestowanie/pro& le/quote.html?symbol=ROPA (24 IV 2016).
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datów, podczas gdy w Dumie szóstej kadencji zasiadało aż 315 deputowanych 
Jednej Rosji.

Pomimo relatywnie słabego wyniku opozycja oskarżała władze, że osiągnęła 
go dzięki licznym nieprawidłowościom i manipulacjom przy liczeniu głosów. Po-
cząwszy od wyborczego wieczoru, na ulicach Moskwy, Petersburga i ważniejszych 
miast kraju organizowano protesty. Największa fala manifestacji przetoczyła się 
przez Rosję 10 XII 2011 r. gdy manifestacje zorganizowano w 99 rosyjskich i 42 za-
granicznych miastach. Prasa donosiła, że w samej Moskwie zebrało się 85-150 tys. 
protestujących, co było największą manifestacją od lat 90. XX w.3. Co ważne, ruch 
protestu nie ustawał i w każdym miesiącu organizowano nawet kilka manifestacji, 
a dzień przed inauguracją Wladimira Putina miał miejsce tzw. „Marsz Milionów”, 
który zakończył się starciami z siłami porządkowymi na placu Bołotnym w Mo-
skwie. Z perspektywy władz protesty były tym groźniejsze, że od 2010 r. kolejne 
kraje ogarniała Arabska Wiosna, a część publicystów usiłowała łączyć wydarzenia 
z Północnej Afryki i Półwyspu Arabskiego z ruchem protestu w Rosji.

W poszukiwaniu legitymizacji – diagnozy

Opisywane wyżej wydarzenia uzmysłowiły konieczność opracowania nowej stra-
tegii, której celem byłaby mobilizacja elektoratu oraz legitymizacja i uprawomoc-
nienie prowadzonej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Receptą okazał się pro-
jekt konserwatywny oparty o koncept tzw. tradycyjnych wartości4.

Pierwszych przejawów nowej strategii można się doszukiwać w siedmiu ar-
tykułach programowych opublikowanych przez Wladimira Putina w głównych 
rosyjskich dziennikach pomiędzy 16 I a 27 II 2012 r.5, a najistotniejsze dla jej 
rekonstrukcji są dwa pierwsze Rosja się mobilizuje – wyzwania, na które musimy 
odpowiedzieć6 i Rosja: kwestia narodowościowa7.

Putin zarysowuje w nich trzy wstępne założenia. Jego zdaniem problemem 
Rosji ma być dążenie części elit do rewolucji, oczekują one „szarpnięcia” zamiast 

3 Митинг на Болотной собрал от 85 до 150 тысяч человек, http://graniru.org/Politics/
Russia/activism/m.193917.html (24 VI 2016).

4 Z uwagi na wielokrotnie postulowaną konieczność obrony tradycyjnych wartości, uzasadnione 
byłoby określanie opisywanych w artykule przemian jako zwrotu tradycjonalistycznego. Decyzja 
o posługiwaniu się słowem „konserwatyzm” podyktowana jest stosowaniem go przez samych 
rosyjskich polityków i ideologów, a zwłaszcza ich odwołaniami do myśli Nikołaja Bierdiajewa.

5 Były to kolejno „Izwiestia”, „Niezawisimaja Gazeta”, „Wiedomosti”, „Kommiersant”, „Komso-
molska Prawda”, „Rossyjskaja Gazeta” i „Moskowskie Nowosti” 

6 В. Путин, Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны ответить, 
http://izvestia.ru/news/511884 (24 VI 2016).

7 Idem, Россия: национальный вопрос, http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html 
(24 VI 2016).
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skupić się na budowaniu konsekwentnego rozwoju. Ponadto, mamy do czynienia 
ze słabością społeczeństwa obywatelskiego. Przejawia się ona w niechęci do dzia-
łań samorządowych i dobroczynnych oraz ogólnym wzajemnym braku zaufania 
Rosjan do siebie8. Jest to do pewnego stopnia powtórzenie tez, stawianych przez 
Putina w swoim pierwszym orędziu z 2000 r.9 oraz opublikowanym rok wcześniej 
artykule Rosja na przełomie tysiącleci10, inne okażą się jednak recepty na przezwy-
ciężenie tego stanu.

Na gruncie międzynarodowym Putin zauważa wzrost napięcia między grupa-
mi etnicznymi i religijnymi. Nawet szanowani europejscy politycy mają przyzna-
wać się do porażki polityki multikulturalizmu. W poszukiwaniu poparcia radyka-
lizują oni swoją politykę, a wykorzystując nacjonalistyczne postulaty przechodzą 
na pozycje sił, które wcześniej uznawali za margines11.

Ponadto w artykułach pojawiają się bezpośrednie zwroty do potencjalnie 
głównej siły napędowej ruchu protestu – klasy średniej. Putin zauważa, że od 
1998 r. jej udział w rosyjskim społeczeństwie wzrósł z 5-10 do 20-30%. Trzykrot-
nie wzrosnąć miały także zarobki w porównaniu z 1990 r. Putin konstatuje, że 
wzrost ten powinien zostać utrzymany12.

W poszukiwaniu legitymizacji – recepty

Odpowiedzią na zauważone przez Putina problemy ma być upowszechnienie 
w kraju wartości kolektywnych. Nie może być realnej demokracji bez polityki uzna-
wanej przez większość i będącej odzwierciedleniem interesów większości13 – już 
w tym wyjściowym stwierdzeniu zamyka się zasadnicza różnica między putinow-
skim a liberalnym modelem demokracji, który na pierwszym miejscu stawiałby 
raczej ochronę praw jednostki, w tym osób w gorszym położeniu z uwagi na ich 
mniejszościowy status. Rosjanie mają być społeczeństwem wolnych ludzi jednak 
ich wolność ograniczana ma być przez wspólne dobro. Wolność bez fundamentu 
moralnego – podkreśla Putin – staje się samowolą.

To właśnie wspólne wartości moralne mają się stać podstawą budowania za-
ufania między obywatelami. W rosyjskiej kulturze ma być obecna historyczna 
tradycja szacunku dla państwa, zbiorowych interesów i tego, czego potrzeba kra-

8 Idem, Россия сосредотачивается…
9 Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, http://kremlin.ru/events/presi-

dent/transcripts/21480 (24 VI 2016).
10 В. Путин, Россия на рубеже тысячелетий, http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_mille-

nium.html (24 VI 2016).
11 Idem, Россия: национальный…
12 Idem, Россия сосредотачивается…
13 Ibidem.
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jowi. Z kolei szacunek dla stanowionego prawa urzeczywistniony może być jedy-
nie, gdy u jego źródeł tkwi prawda14.

O ile w 2000 r. tym co miało spajać Rosjan były patriotyzm, tradycje kulturo-
we, solidarność społeczna, a przede wszystkim wspólna pamięć historyczna, to 
dekadę później głównym czynnikiem łączącym zdaje się być moralna siła naro-
du. Putin odwołuje się w tym miejscu do czasów wielkiej smuty, gdy w sytuacji 
utraty politycznych spoiw to właśnie dostrzeżenie w sobie jednego narodu miało 
uratować kraj.

Źródłem zasad mają być – co Putin wielokrotnie podkreśla – tradycyjne reli-
gie: prawosławie, islam, judaizm i buddyzm15. To u ich podstaw leżą bazowe mo-
ralne i obyczajowe wartości duchowe – miłosierdzie, wzajemna pomoc, prawda16, 
sprawiedliwość, szacunek dla starszych oraz ideały rodziny i pracy. Te wartości nie 
mogą być niczym zastąpione, stąd koniecznym jest ich wspieranie. Choć musi 
zostać zachowany świecki charakter państwa, to powinno ono akceptować i wspie-
rać rolę religii w kształceniu, wychowaniu oraz siłach zbrojnych. Nieocenione 
mają być także działania w służbie społecznej, w tym zwłaszcza przezwyciężanie 
wykluczenia i pomoc w pokojowym rozwiązywaniu sporów. Szczególnie istotny 
jest drugi z aspektów, bowiem ma on pozwolić przezwyciężyć często pojawiające 
się w wypowiedziach Putina zagrożenie wypływające z nacjonalizmu oraz mię-
dzyetnicznej nienawiści. Zjawiska te miały doprowadzić do rozpadu ZSRR, stąd 
konieczny jest, niezależny od przynależności etnicznej, obywatelski patriotyzm 
oraz właśnie pomoc religii w rozwiązywaniu sporów17. W ten sposób Putin od-
powiada na postawioną przez siebie kwestię zgody narodowej, ale jednocześnie 
wprowadza element spajający w postaci wewnętrznego zagrożenia – wprost ko-
munikuje: jeśli nie zjednoczymy się na opisywanych przeze mnie zasadach, grozi 
nam rozpad kraju i kolejna największa geopolityczna katastrofa wieku.

Niemniej istotny jest aspekt zewnętrzny zwrotu konserwatywnego, który Pu-
tin zarysowuje w artykułach programowych. Rosja ma być uprawniona by od-
grywać znaczącą rolę w stosunkach międzynarodowych wynikającą z jej wielkiej 
historii, geogra& i i kultury. Wielką misją Russkich18 jest łączyć i spajać cywiliza-
cję – językiem, kulturą i gotowością międzynarodowej pomocy. Putin powołuje 
się tu na Dostojewskiego, mającego wyrażać potrzebę spajania russkich Ormian, 

14 Ibidem.
15 Choć religie wymieniane są zawsze w jednym rzędzie, to już precedencja podczas uroczysto-

ści państwowych faworyzuje cerkiew prawosławną, której patriarcha siedzi zawsze w pierw-
szym rzędzie, podczas gdy przedstawiciele pozostałych wyznań zajmują dalsze miejsca.

16 Por. wspomnianą wyżej prawdę jako źródło prawa.
17 В. Путин, Россия: национальный…
18 Posługuję się sformułowaniem Russki dla zaznaczenia obecnej w języku rosyjskim różnicy 

między słowami русский, odnoszącym się do etnicznych Rosjan i szerszej kategorii россия-
нин – obywatel Federacji Rosyjskiej.
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russkich Azerów, russkich Niemców i russkich Tatarów. We wspomnianym proce-
sie jednoczenia de& nicja swoich-obcych przyjmuje bardzo inkluzywną postać. 
Kryterium jest tu podzielanie wspólnej kultury i wartości. To nie tylko etniczni 
Russcy, ale także nosiciele tej tożsamości niezależnie od narodowości19.

Putin wielokrotnie podkreśla upadek poradzieckiego systemu opartego na 
jednobiegunowości. Akcentuje także niezgodę na eksport demokracji przy użyciu 
siłowych metod. Nawet najwyższe cele nie uprawniają do deptania prawa między-
narodowego i narodowej suwerenności20. Wydaje się, że uwypuklanie znaczenia 
suwerenności i prawa narodów do samostanowienia jest bezpośrednio powiąza-
ne z Arabską Wiosną oraz ruchem protestu w samej Rosji. Podobny cel ma też 
powtarzanie, że demokracji nie można kopiować według obcych wzorców21. Jest 
to czytelny sygnał, który ma przestrzegać zagranicznych aktorów przed miesza-
niem się w wewnętrzne sprawy Rosji oraz jej strefy interesów. Tymczasem lokal-
nemu odbiorcy komunikuje się, że ślepe przeszczepianie zachodnich wzorców 
nie może skończyć się dobrze – jak w latach 90. XX w., gdy sytuacja taka unie-
możliwić miała niezbędne reformy, a w ostatecznym rozrachunku doprowadziła 
do oligarchizacji22.

Orędzie o stanie konserwatyzmu

O ile pewne istotne elementy zwrotu konserwatywnego zostały zarysowane już 
w trakcie kampanii wyborczej, to prawdziwą egzempli& kacją nowej ideologii są 
doroczne orędzia o stanie państwa, jakie zgodnie z konstytucją wygłasza prezy-
dent przed Zgromadzeniem Federalnym.

O ile w pierwszych dwóch kadencjach kwestie tradycji, konserwatyzmu oraz 
wartości23 nie znajdowały odzwierciedlenia w przemówieniach, to w 2012 i 2013, 
a częściowo także w 2014 r. stanowiły jego istotną część rozwijając wątki poru-
szane w artykułach.

W przemówieniu z 12 XII 2012 r. Wladimir Putin zauważał, że na początku 
XXI w. Rosja zetknęła się z katastrofą w obszarze demogra& i i kryzysem wartości. 
W ostatnich 15-20 latach dojść miało do odrzucenia ideologicznych wzorców 
minionej epoki, jednak wylano dziecko z kąpielą, bowiem jednocześnie utracono 
liczne moralne drogowskazy. „Rosyjskie społeczeństwo doświadcza dziś jawnego 

19 В. Путин, Россия: национальный…
20 Idem, Россия сосредотачивается…
21 Idem, Демократия и качество государства, http://www.kommersant.ru/doc/1866753 

(24 VI 2016).
22 Ibidem.
23 Wartości pojawiają się w przemówieniu z 2005 r., jednak w innym niż opisywany tu kon tekś-

cie. Mowa jest o wartościach demokratycznych, wolności, sprawiedliwości i humanizmie.
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de& cytu duchowych spoiw: miłosierdzia, empatii, współczucia i wzajemnej po-
mocy – de& cytu tego, co zawsze, we wszystkich momentach historii czyniło nas 
silniejszymi i z czego byliśmy dumni”24.

Putin przekonywał też o konieczności wsparcia dla instytucji będących no-
sicielami tradycyjnych wartości. Jednocześnie jednak zauważał, że choć prawo 
może chronić moralność, to nie można jej prawnie ustanowić. „Wchodzenie 
w sferę przekonań i poglądów ludzi, to niewątpliwy przejaw totalitaryzmu. (…) 
Powinniśmy podążać nie drogą zakazów i ograniczeń, a wzmacniać trwałe du-
chowe i moralne podstawy społeczeństwa”25.

Z kolei w orędziu z 2014 r. zdrowa rodzina i zdrowy naród – ustanowione przez 
przodków tradycyjne wartości zostały wprost określone jako polityczny priorytet 
państwa26.

O ile w 2012 r. postulowana odnowa moralna ma głównie wymiar wewnętrz-
ny, to począwszy od orędzia wygłoszonego w grudniu 2013 r. tradycyjne wartości 
stają się ważnym elementem rozgrywki międzynarodowej.

W wielu krajach dochodzi dziś do przeformułowania norm moralnych (…) Od 
społeczeństw wymaga się nie tylko trzeźwego uznania prawa każdego do wolności 
sumienia, poglądów i prywatności, ale także obowiązkowego przyznania równo-
wartości (…) dobra i zła. Takie odgórne niszczenie tradycyjnych wartości nie tylko 
pociąga za sobą negatywne skutki dla społeczeństw, ale jest z gruntu antydemo-
kratyczne, bowiem urzeczywistnia się w oparciu o abstrakcyjne idee – wbrew woli 
większości, która nie akceptuje zachodzących zmian27.

Narracja o złym zachodzie, który zatracił swoje ideały i zrównuje dobro i zło, 
stanie się istotnym elementem publicznego dyskursu w Rosji. Powraca on zwłasz-
cza w kontekście sytuacji osób LGBT wzbogacając dawniejszą i utrwaloną w prze-
kazach medialnych narrację o końcu Europy i rozpadzie europejskich struktur.

Tezie o odrzuceniu tradycyjnych wartości każdorazowo towarzyszy druga, 
o narastającym sprzeciwie zwykłych obywateli i części klasy politycznej.

Na świecie coraz więcej osób popiera naszą postawę ochrony tradycyjnych war-
tości, które przez tysiąclecia stanowiły duchową i moralną podstawę cywilizacji 
i każdego narodu: wartości tradycyjnej rodziny, prawdziwego życia ludzkiego, 
w tym i życia religijnego, nie tylko materialnego, ale i duchowego, wartości huma-
nizmu i różnorodności świata28.

24 http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118 (24 VI 2016).
25 Ibidem.
26 http://kremlin.ru/events/president/news/47173 (24 VI 2016).
27 http://www.kremlin.ru/events/president/news/17118 (24 VI 2016).
28 Ibidem. 
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Stąd istotnym elementem konserwatywnego projektu ma być

historyczna odpowiedzialność Rosji jako kluczowego gwaranta globalnej i  re-
gionalnej stabilności oraz państwa, które konsekwentnie broni swoich wartości, 
zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych.

Tym bardziej, że narzucanie innym krajom rzekomo progresywnych modeli 
rozwoju skutkowało w ostatnich latach regresem, barbarzyństwem i rozlewem krwi 
w krajach Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i Syrii29.

W 2013 r. Wladimir Putin po raz pierwszy wprost określa rosyjską propozycję 
mianem konserwatywnej. Jednak powołując się na autorytet Nikołaja Bierdiajewa 
przekonuje, że sens konserwatyzmu tkwi nie w uniemożliwieniu ruchu w przód 
i w górę, a w uniemożliwieniu spadku w chaotyczną ciemność i cofnięcia się do 
stanu pierwotnego30.

Bierdiajew na sztandarach

Słowa Wladimira Putina szybko wcielono w życie m.in. w działaniach Instytutu 
Badań Społeczno-Ekonomicznych i Politycznych (ISEPI). Fundacja ta, realizując 
postulaty zawarte w orędziu, zainaugurowała Czytania Bierdiajewowskie – cykl 
konferencji gromadzących myślicieli konserwatywnych z Rosji i z zagranicy. O in-
spiracji orędziem z grudnia 2013 r. organizatorzy piszą wprost na swojej stronie 
internetowej, odwołując się zwłaszcza do słów o obserwowalnym na zachodzie 
upadku tradycyjnych wartości, które broni Rosja i rosnącej liczbie ludzi podziela-
jących jej stanowisko31. Dotychczas zorganizowano pięć edycji: w Moskwie (maj 
2014 r.), na Krymie (sierpień 2014 r.), w Kaliningradzie (kwiecień 2015 r.) i Wła-
dywostoku (sierpień 2015 r.) oraz wyjazdową sesję w Paryżu (październik 2016 r.).

Sama fundacja powstała 8 VI 2012 r., czyli u zarania Zwrotu Konserwatywne-
go, a wśród podmiotów ją zakładających znalazły się takie organizacje jak Sojusz 
Kobiet Rosji, Sojusz Transportowców, zrzeszenie emerytów, ale także fundusz 
wsparcia partii Jedna Rosja. Organizacja blisko współpracuje także z Ogólnoro-
syjskim Frontem Narodowym i jest & nansowana w ramach tzw. prezydenckiego 
grantu32.

Czytania Bierdiajewowskie można uznać za element mający dostarczać inte-
lektualnej podbudowy dla konserwatywnej polityki Kremla. Szef ISEPI Dmitrij 
Badowski inaugurując pierwszą edycję Czytań zachęcał do poszukiwania kon-

29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 http://www.isepr.ru/news/chteniya/ (24 VI 2016).
32 http://www.isepr.ru/about/history/ (24 VI 2016).
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cepcji tego, czym mógłby być współczesny konserwatyzm i  jak miałby się on 
przejawiać w politycznej strategii Rosji33.

Odpowiedzi na pytanie udzielił m.in. Aleksander Dugin, który w artykule 
podsumowującym pierwsze Czytania Bierdiajewowskie zauważał:

Istnieją dwa konserwatyzmy. Jeden akceptuje trendy, ale prosi: wolniej. On nie 
jest przeciwny Conchicie Wurst, transpłciowym operacjom, homoseksualnym 
małżeństwom, ale – ciut później… Jest też konserwatyzm fundamentalny, on nie 
walczy o prędkość zmian, a o ich kierunek: czy w ogóle powinniśmy iść w tym sa-
mym kierunku co cywilizacja euroatlantycka? Jesteśmy inną Europą, bizantyjską, 
prawosławną, z dużym wpływem elementów turańskich. Potrzebujemy absolut-
nego konserwatyzmu, aby zdecydowanie przeciwstawić się zmianom narzucanym 
przez Zachód34.

Podczas obrad poszukiwano m.in. wyjaśnienia dla zjawiska tzw. putinowskiej 
większości – odnotowywanego w ostatnich latach ogromnego wzrostu poparcia 
dla prowadzonej przez Kreml polityki, omawiano także wzrost konserwatywnych 
nastrojów w Rosji i świecie oraz perspektywy konserwatywnego światopoglądu 
jako elementu mobilizującego w rosyjskiej polityce35.

Uczestnicy Czytań Bierdiajewowskich zwykle powtarzają i rozwijają najważ-
niejsze tezy z przemówień i artykułów Putina. Często przewijającym się wątkiem 
jest zwłaszcza popularność i aktualność konserwatywnych idei w Europie i USA 
oraz zachodnia moralna degrengolada.

W USA i innych krajach świata napotykamy fale odrodzenia ruchów konserwa-
tywnych na kształt przełomu lat 70-80. Jest to naturalna reakcja na agresywną 
lewicowo-liberalną narrację prezentowaną przez administrację Stanów Zjedno-
czonych i rządy innych krajów. Ekspansjonistyczne narzucanie demokracji w wa-
szyngtońskim wariancie, to narzucanie światu dyktatury mniejszości. To dyktatura 
nawet nie postchrześcijańskich wartości, a po prostu postwartości36.

Podkreśla się także wzrost popularności samego Wladimira Wladimirowicza, 
którego polityka we francuskim i amerykańskim dyskursie politycznym ma być 
stawiana za wzór przywództwa37.

Nakładem ISEPI ukazuje się także naukowy periodyk „Zeszyty z Konserwaty-
zmu”38, gromadzący teksty uczestników Czytań. Już nawet same tytuły pokazują 

33 http://www.isepr.ru/news/chteniya/ (24 VI 2016).
34 Е. Ясин, Какая идея нам нужна?, „Власть”, 26 V 2014, s. 10.
35 http://www.isepr.ru/news/krym/ (24 VI 2016).
36 http://www.isepr.ru/news/berdyaev_moscow/ (24 VI 2016).
37 Ibidem.
38 http://www.isepr.ru/almanah/ (24 VI 2016).
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jaka narracja jest w nich prezentowana: Wśród zachodnich konserwatystów zmie-
nia się podejście do Rosji, Francja i Rosja. Czy możliwy jest konserwatywny sojusz?; 
Kryzys liberalnej demokracji; Postmodernizm i kryzys wartości w europejskiej na-
uce historycznej, a także Rosyjski konserwatyzm – na straży przyszłości, Na straży 
tradycyjnych wartości i Konserwatyzm jako czynnik miękkiej siły Rosji.

My – Oni

Próba stworzenia spójnej ideologii państwowej jest tym bardziej znacząca, że 
obejmując władzę w 1999 r. Putin deklarował swój zdecydowany sprzeciw wobec 
ustanowienia w Rosji państwowej ideologii, argumentując że

tam gdzie jest państwowa ideologia (…) tam praktycznie nie ma miejsca dla inte-
lektualnej i duchowej wolności, pluralizmu ideowego i wolności druku, a tym sa-
mym swobód politycznych. Jestem przeciwny przywróceniu w Rosji państwowej, 
o& cjalnej ideologii w jakiejkolwiek formie. W demokratycznej Rosji nie powinno 
się wymuszać obywatelskiej zgody39.

Trudno w tym miejscu powstrzymać się od konstatacji, że jakkolwiek o& cjal-
ne stanowisko Wladimira Wladimirowicza uległo zmianie, to sama diagnoza nie 
straciła na aktualności.

Najważniejszym skutkiem wynikającym z przyjęcia ideologii konserwatyw-
nej w opisywanym wyżej kształcie stało się utrwalenie dychotomii swoi-obcy 
i oparcie jej o spór konserwatyzmu z liberalizmem. W takim ustawieniu narracji 
odnaleźć można echo Duginowskiej „Czwartej teorii politycznej”40. Jeden z klu-
czowych ideologów współczesnego rosyjskiego neokonserwatyzmu i euroazjaty-
zmu opisuje XX w. jako czas ścierania się trzech wielkich ideologii – faszyzmu, 
komunizmu i liberalizmu. Od upadku ZSRR na placu boju pozostała tylko ostat-
nia, stąd zdaniem Dugina obecnie rolą Rosji powinno być opracowanie nowego 
projektu ideologicznego – neokonserwatyzmu, który będzie alternatywą dla za-
chodniego liberalizmu41.

Wspomniana dychotomia ma zastosowanie zarówno w polityce wewnętrz-
nej, jak i zagranicznej. Russki mir – wielonarodowe państwo-cywilizacja spo-
jone russkim narodem i kulturą, przeciwstawione jest liberalnemu zachodowi, 
który zatracił wzniosłe wartości i dziś zrównuje dobro i zło. Podstawową osią 
sporu ma być prawo do samostanowienia, które w rosyjskim wydaniu jest tożsa-
me z prawem do utrzymywania stref wpływu. Wykorzystuje się w tym miejscu 

39 В. Путин, Россия на рубежe…
40 А. Дугин, Четвертая Политическая Теория, Moskwa 2012.
41 J. Darczewska, Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej, Warszawa 2014, s. 18.
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utrwalone w kulturze toposy – pielęgnującą tradycję Świętą Ruś i wypaczony 
Zachód. Z kolei w wymiarze wewnętrznym kolejny raz odżywa odwieczny spór 
słowiano& lów z zapadnikami. Granica swoi-obcy przebiega w poprzek rosyj-
skiego narodu. Na miano prawdziwych Rosjan mogą zasłużyć tylko obywatele, 
którzy podzielają określone przez władze wartości. Dla pozostałych zarezerwo-
wano łatkę piątej kolumny, zagranicznych agentów lub w najlepszym wypadku 
ślepo zapatrzonych w liberalny zachód opozycjonistów. Co istotne, konstrukty 
te muszą być rozpatrywane w sposób całościowy – o przynależności decyduje 
wypełnianie wszelkich kryteriów. Jeżeli elementem rosyjskiej tradycji ma być 
silna władza, to sprzeciw wobec polityki Putina staje się sprzeciwem wobec 
Rosyjskości.

Prawny wymiar konserwatyzmu

Wbrew deklaracjom wyrażonym w orędziu z 2012 r. jakoby na drodze ochrony 
moralności nie powinno się iść drogą zakazów i ograniczeń szybko, zmiana poli-
tycznego dyskursu zaowocowała wprowadzeniem szeregu ustaw mających urze-
czywistnić konserwatywną przemianę państwa.

O ile na poziomie orędzia wspomniane dobro i zło nie zostają nazwane, odpo-
wiedni kontekst nadają mu wprowadzane od początku trzeciej kadencji rozwiąza-
nia prawne oraz działania polityczne.

Za pierwszą emanację nowej strategii na poziomie prawodawstwa można 
uznać tzw. prawo o zagranicznych agentach przyjęte 21 XI 2012 r.42. Nakłada ono 
konieczność wpisania na listę organizacji wypełniających funkcję zagranicznego 
agenta wszelkich podmiotów, które działają w obszarze polityki i otrzymują & -
nansowanie z zagranicy. Problemem jest tu jednak bardzo szeroka de& nicja dzia-
łalności politycznej:

Niekomercyjną organizację, (...) uznaje się za uczestniczącą w działalności poli-
tycznej na terytorium Federacji Rosyjskiej, jeśli niezależnie od celów i zadań wska-
zanych w dokumentach założycielskich uczestniczy w organizacji i przeprowadza-
niu politycznych akcji w celu wpływania na przyjęcie przez organy państwowe 
rozwiązań nastawionych na zmianę prowadzonej przez nich polityki, a także for-
mowanie opinii publicznej we wskazanych celach43.

42 Szerzej zob.: W. Sitarz, Prawo o zagranicznych agentach i jego znaczenie dla rosyjskiego społe-
czeństwa obywatelskiego na przykładzie ruchu LGBT, „Wschodnioznawstwo” 2014 (1), s. 241-
 -252.

43 Федеральный закон N 121-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, выполняющих функции иностранного агента”, 20 VII 2012.
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Zasadne okazały się obawy trzeciego sektora, że nowe prawo stanie się na-
rzędziem napiętnowania organizacji prowadzących niezależną i niewygodną dla 
władz politykę.

Miesiąc później dochodzi do uchwalenia tzw. prawa Dimy Jakowlewa44, któ-
re wejdzie w życie 1 I 2013 r. Przepisy miały być reakcją na zachodnie sankcje 
w odniesieniu do osób zamieszanych w śmierć Siergieja Magnickiego. Jednak naj-
głośniejszym z zapisów nowego prawa jest zakaz adopcji rosyjskich dzieci przez 
obywateli USA i  innych krajów popierających sankcje. Tym samym w prawie 
Dimy Jakowlewa łączą się dwa istotne wątki zwrotu konserwatywnego – dekla-
ratywna troska o dzieci oraz sprzeciw wobec zachodniej polityki mieszania się 
w wewnętrzne sprawy Rosji.

Kolejne konserwatywne rozwiązania prawne wchodzą w życie w połowie 
2013 r. Najpierw 30 VI, po półrocznym procedowaniu wchodzi w życie prawo 
o ochronie dzieci przed informacjami propagującymi negacje tradycyjnych warto-
ści rodzinnych45, które jest szerzej znane pod pierwotną nazwą prawa o zakazie 
propagandy homoseksualizmu wśród niepełnoletnich46. Natomiast dzień później 
wchodzą w życie przepisy o obrazie uczuć religijnych47. Na znaczenie pierwszego 
z praw zwraca uwagę Aleksiej Nawalny, który planową publiczną homofobię okre-
ślił jako jedyne co daje Kremlowi podstawy mówić o swoim rzekomym konserwa-
tyzmie oraz końcu Europy48. Nawalny pokazuje także, jak bardzo instrumentalne 
jest posługiwanie się przez władze konserwatywną ideologią. Przegląd danych 
dotyczących demogra& i, alkoholizmu, praktyk religijnych, a także liczby rozwo-
dów i aborcji każe mu skonstatować, że prawdziwy „upadek moralności” w rozu-
mieniu prawicowo-konserwatywnego chrześcijanina ma miejsce w Rosji49.

44 Федеральный закон N 272-ФЗ „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Феде-
рации”, 28 XII 2012.

45 Федеральный закон № 135-ФЗ „О внесении изменений в статью 5 Федерального за-
кона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от 
информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей»”, 
29 VI 2013.

46 Szerzej o skutkach prawa: W. Sitarz, Władza a homoseksualność. Stosunek rosyjskiego prawo-
dawstwa do zachowań nieheteronormatywnych w XX i XXI w., [w:], Ciało, seksualność, porno-
gra5 a w perspektywie historycznej, P. Jędrzejewski, K. Szlęzak, G. Szuster (red.), Kraków 2015.

47 Федеральный закон N 136-ФЗ г. „О внесении изменений в статью 148 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граж-
дан”, 29 VI 2013.

48 А. Навальный, Гомофобия как единственное проявление консерватизма, https://navalny.
com/p/4909/ (24 VI 2016).

49 Ibidem.
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Podsumowanie

Na obszarze Rosji możemy w ostatnich czterech latach zaobserwować wzmożoną 
popularność idei konserwatywnych. Ma to bezpośredni związek z próbami usta-
nowienia państwowej ideologii mającej legitymizować politykę Kremla w wymia-
rze wewnętrznym i zagranicznym.

Wspomniane przemiany łączą się z powrotem Wladimira Putina na urząd 
prezydenta po czteroletnich rządach Dmitrija Miedwiediewa. Zmiany zachodzą-
ce między 2008 a 2012 r. doprowadziły & nalnie do wzrostu niezadowolenia spo-
łecznego, zwłaszcza wśród klasy średniej. Aby mu przeciwdziałać opracowano 
spójną koncepcję opartą o dychotomię swoi-obcy, która w skali makro przyjmuje 
formę starcia konserwatyzmu z liberalizmem.

Deklarowanym naczelnym celem rosyjskiej polityki ma być obrona tzw. tra-
dycyjnych wartości. Oparcie konceptu o idee kolektywne ma przezwyciężyć rze-
komy brak duchowych spoiw społeczeństwa. W wymiarze zewnętrznym zwrot 
konserwatywny ma być elementem miękkiej siły Rosji. Wprowadzenie wartości 
do polityki zagranicznej ma stanowić przeciwwagę dla zachodniej hegemonii 
w sytuacji powrotu do wielobiegunowej polityki.

Summary

Wojciech Sitarz

Revolution of tradition. 
Conservative backlash as a Kremlin’s strategy 

in domestic and foreign policy

In the paper Autor to explores so called conservative backlash, which took place 
in 2012 and which is still ongoing. � e conservative backlash can be understood 
as a process of spreading the conservative ideas and traditional values for political 
purposes – primarily to legitimized Vladimir’s Putin’s third tenure as a President 
a� er economic crisis and mass protests. As a consequence of the conservative 
backslash Duma passed range of law i.e. „foreign agent” law, blasphemy law and 
forbid of homosexual propaganda among minors. What is also worth emphasis-
ing is that the conservative reform created a noticeable split in Russian society  
(traditional Russians vs. westernized liberals), with is widespread in public and 
media discourse. As a result some citizens started to be consider as a not only 
worse citizen, but in fact excluded them from Russian community. 
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