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Nowa ikona Kremla – okoliczności śmierci Darji Duginy 

Szerokim echem w rosyjskich i światowych mediach odbiła się tragiczna śmierć 

Darji Duginy (Płatonowej), córki czołowego rosyjskiego eurazjaty i ideologa 

Aleksandra Dugina. Uruchomiła ona nie tylko lawinę spekulacji co do przyczyn 

jej odejścia, lecz stała się także jednym z argumentów za zaostrzeniem działań 

odwetowych na Ukrainie. Jednocześnie postać Duginy zaczęto kreować 

na przykład wzorowego patriotyzmu i symbol „rosyjskiego świata”. 

Darja Dugina (ros. Дарья Александровна Дугина) zginęła tragicznie pod koniec sierpnia 

br. w pobliżu Moskwy prowadząc auto, w którym eksplodował ładunek wybuchowy. 

Wcześniej ona i jej ojciec, Aleksander Dugin, odwiedzili Festiwal Tradycji w miejscowości 

Zacharowo. Informacja o jej śmierci bardzo szybko rozeszła się w rosyjskich 

i międzynarodowych mediach, budząc spekulacje na temat tożsamości organizatorów 

zamachu, ich motywacji, a także tego, kto miał w założeniu zamachowców stać się ofiarą. 

Większość komentatorów skłaniała się ku tezie, że prawdziwym, a co najmniej głównym 

celem ataku, miał być ojciec Darji, przez wielu uznawany za ideologiczny spiritus movens 

ataku na Ukrainę. W przestrzeni informacyjnej pojawiły się teorie wskazujące na kilku 

możliwych mocodawców zamachu na życie eurazjatów.  

Eurazjatka i propagandystka  
Dugina była aktywną działaczką międzynarodowego ruchu eurazjatyckiego oraz 

zaangażowaną w szerzenie narracji Kremla propagandystką. Występowała w rządowych 

mediach oraz tych, które propagowały myśl jej ojca – Cargrad TV, Katechon, 

Geopolitika.ru. W pełni podzielała jego poglądy, w tym przekonanie o słuszności „operacji 

specjalnej” na Ukrainie. Była współautorką, mającej się ukazać pod koniec 2022 roku, 

„Księgi Z”, opisującej rosyjskie „wyzwalanie” Ukrainy. We współpracy z zagranicznymi 

propagandystami, Grahamem Phillipsem i Haukerem Haukssonem, stworzyła telewizyjny 

dokument o Azowstali w Mariupolu1. Reportaż był skierowany do zagranicznego 

odbiorcy i miał za zadanie pokazać rosyjski opis wydarzeń. Został opublikowany przez 

prorosyjskiego blogera, byłego oficera amerykańskiej policji, który w 2016 roku otrzymał 

azyl polityczny w Rosji, Johna Marka Dougana.  

Dugina zdążyła jeszcze przed śmiercią wydać materiał negujący morderstwa w Buczy, 

który powstał w ramach forum wojskowo-technicznego „Armia-2022” w sierpniu br. 

Morderstwa, których dopuścili się Rosjanie, nazwała „inscenizacją ze zwłokami ludzi 

podszywających się pod ofiary rosyjskiej agresji”. Jej zdaniem miało to „przekonać 

zachodnią publiczność o rosyjskiej sprawczości2. 

Joanna d’Arc putinowskiej Rosji? 
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 23 sierpnia br. w Centrum Telewizyjnym Ostankino. 

Uczestniczyło w niej ponad 200 osób. Stała się okazją do zaprezentowania 

raszystowskich3 poglądów przez przedstawicieli władzy, duchownych oraz 

propagandowych dziennikarzy. Dugina została przez ojca okrzyknięta męczennicą 
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i symbolicznie złożona na ołtarzu wielkości Rosji. Podkreślił on, że terror stosowany 

wobec niewinnych zostanie pomszczony przez kraj, a ofiara jego córki nie może pójść na 

marne, dlatego Rosja musi pokonać wrogów4. Konstantin Małofiejew, u którego Dugina 

pracowała w portalu Cargrad, powielił narrację jej ojca i nazwał ją „męczennicą” oraz 

„wojownikiem Chrystusa”, który chce „żebyśmy wygrali”.  

Leonid Słuckij (ros. Леонид Эдуардович Слуцкий; stanął na czele Liberalno-

Demokratycznej Partii Rosji po śmierci Władimira Żyrinowskiego) nazwał zmarłą 

„przyszłością Rosji”, której imieniem będą nazywane nowonarodzone dziewczynki, 

miasta i ulice w Rosji. Jej śmierć, według polityka, to nie tylko osobista tragedia, ale 

zamach na ideologię i cały „russkij mir”. Co więcej, swoje pożegnanie zakończył 

zawołaniem „jeden kraj, jeden prezydent, jedno zwycięstwo” (co nasuwa analogię z Ein 

Volk, ein Reich, ein Fuehrer).  

Na czołowym portalu eurazjatyckim Geopolitika.ru powstał pean na jej cześć, nazywający 

ją współczesną Joanną d’Arc. Dla autora jest ona symbolem duchowej walki przeciwko 

hegemonii jednobiegunowego świata i jego tyranii. Obydwie bohaterki łączy młodość, 

buntowniczość, świętość, walka o ideały oraz walka o wolność. Zdaniem autora, nie jest 

przypadkiem, że Darja była objęta sankcjami przez Wielką Brytanię. W jego opinii, 

w podobny sposób Joanna d’Arc była prześladowana przez historyczną Anglię. Ich śmierć 

również jest pełna analogii, d’Arc zginęła na stosie, zaś Dugina w ogniu wybuchu 

bombowego. Po śmierci Joanna d'Arc została kanonizowana i stała się patronką Francji, 

zaś Dugina pośmiertnie otrzymała od prezydenta Putina Order Odwagi, najwyższe 

odznaczenie w Rosji. Według autora, po śmierci jedna i druga zatriumfowały, stając się 

świętymi i bohaterkami5.  

Rezonans „kultu” w środowiskach prorosyjskich w Europie 
Akcje upamiętniające Duginę, odbyły się w krajach, w których jej ojciec tradycyjnie 

propagował eurazjatyzm wraz z hasłami walki z amerykańską hegemonią i globalizmem. 

Jednocześnie stały się okazją do wsparcia Rosji w wojnie z Ukrainą oraz zaprezentowania 

stałego „repertuaru” antyzachodnich narracji: 

 W Serbii hierarcha Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, biskup Focjusz z eparchii 

zwornicko-tuzlańskiej, nazwał Darję męczennicą „za tradycję, za prawosławie, za 

naszą męczeńską prawdę, której Zachód nigdy nie słucha”6.  

 W Turcji działacze młodzieżowego oddziału Partii Ojczyźnianej (tur. Vatan 

Partisi)7 zorganizowali wiec ku jej pamięci. Mówili, że „Dugina jest męczennicą 

przyjaźni rosyjsko-tureckiej, jest męczennicą Eurazji”. Były to hasła zgodne 

z poglądami lidera tej partii, Dogu Perinçeka8. Turecki polityk i biznesmen Ethem 

Sancak, znany z prorosyjskich i antynatowskich poglądów, również złożył 

kondolencje Duginowi: „W procesie, w którym świat gwałtownie przechodzi od 

jednobiegunowego i kolonialnego porządku do wielobiegunowego 

i cywilizowanego świata, wysiłki każdego członka rodziny Dugin w budowaniu 
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Unii Eurazjatyckiej, która jest przyszłością pokoju, sprawiedliwości i braterstwa, 

są znane i wysoko cenione przez państwo i naród turecki”9.  

 We Włoszech stowarzyszenie Verona for Freedom10 pod przywództwem 

Palmarino Zoccatelliego11, zaangażowanego w rosyjską machinę propagandową, 

zainicjowało manifestacje, które jednocześnie żądały zaprzestania finansowania 

„terrorystycznego reżimu na Ukrainie”12.  

 We francuskiej Nicei odbyło się pożegnanie Duginy zorganizowane przez 

stowarzyszenia „Kultura popularna” i „Francja-Rosja”. Jednocześnie protestowano 

przeciwko „rusofobicznej propagandzie” we Francji oraz przeciw „zbrodniom 

NATO”13. Głos zabrali również francuscy politolodzy, utrzymujący kontakty 

z Duginem oraz jego córką. Jednym z nich jest twórca i główny ideolog Nowej 

Prawicy14, Alain de Benoist, który nazwał jej śmierć aktem wojny, zaś Youssef 

Hindi na stronie antyglobalistycznego ruchu „Równość i pojednanie” (fr. Egalite 

et Reconciliation) zamieścił artykuł pt. „Triumfalna śmierć Darji – historyczna rola 

męczennika i bohatera”, w którym napisał: „że zabójcy Duginy podarowali jej 

prezent – status bohatera i męczennika, a Rosji symbol walki z imperium 

kłamstwa15.  

Okoliczności śmierci Duginy  
Ukraiński ślad bardzo szybko pojawił się w oficjalnej rosyjskiej narracji. Małofiejew 

opublikował na swoim kanale Telegram wypowiedź Dugina, który oświadczył, że jego 

córka zginęła „w wyniku ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez nazistowski 

reżim ukraiński”16. 

Do sprawstwa ukraińskiego nawiązali również m.in. rzecznik prasowa rosyjskiego MSZ 

Maria Zacharowa oraz szef samozwańczej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Denis 

Puszylin. Zarzucili oni Ukrainie uprawianie terroryzmu państwowego. Konieczność 

krwawego odwetu pojawiła się w komentarzach naczelnych propagandystów Kremla, 

Margarity Simonjan i jej męża Tigrana Keosajana, którzy zażądali ostrzału rakietowego 

Kijowa17.  

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) szybko podała, że sprawczynią zamachu na 

Duginę była obywatelka Ukrainy, która miesiąc przed zamachem przybyła do Rosji wraz 

ze swą nastoletnią córką. Według FSB, po dokonaniu zamachu, Ukrainka wyjechała do 

Estonii. Służba podała też, że osoba ta wynajmowała mieszkanie w budynku w Moskwie, 

w którym mieszała Darja i przez prawie miesiąc prowadziła obserwację swego celu. 

W dniu eksplozji Ukrainka miała być na tym samym festiwalu literacko-muzycznym, na 

którym Dugina była gościem honorowym.  

Władze ukraińskie całkowicie odrzuciły oskarżenia o zamach. Doradca prezydenta 

Ukrainy, Mychajło Podolak uznał je za bezsensowne i sprzeczne z zasadami 

cywilizowanego kraju. Stwierdził, że Ukraina, w przeciwieństwie do Rosji, nie jest 

państwem przestępczym i terrorystycznym.  
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Zaraz po ukraińskim dementi, do zamachu przyznała się nieznana dotąd Narodowa Armia 

Republikańska, która jako swój cel ogłosiła obalenie reżimu Putina. Informację w jej 

imieniu ogłosił były rosyjski deputowany do Dumy Państwowej Ilja Ponomariow 

(ros. Илья Владимирович Пономарёв), który kilka lat temu opuścił Rosję18.  

Kolejna wersja zamachu na życie Duginy została opublikowana przez New York Times, 

które podało, że według amerykańskich służb prawdopodobnym celem zamachu był 

ojciec Darji. Amerykanie mieli też skrytykować Kijów i wezwać Ukrainę do konsultacji 

podobnych planów, obawiając się w przyszłości akcji odwetowych ze strony rosyjskiej.  

Strona ukraińska kolejny raz zaprzeczyła, podkreślając, że na Ukrainie znajdują się inni 

przedstawiciele Kremla, których likwidacja ma dla władz w Kijowie większą wartość, 

w tym kolaboranci oraz przedstawiciele rosyjskiego dowództwa.  

Co do okoliczności jej śmierci można postawić kilka hipotez: 

1. Ślad ukraiński – celem był Aleksander Dugin. Jednak w wyniku zamiany auta przez ojca, 

zginęła córka. Zamach był ostrzeżeniem dla wszystkich rosyjskich propagandystów, by 

nie czuli się bezkarni. Ukraińcy mieliby w tym przypadku sondować reakcję Zachodu, 

zwłaszcza USA, czy zamachy terrorystyczne zostaną zaakceptowane w walce z rosyjskim 

wrogiem.  

2. Ślad rosyjski – można podzielić na dwa warianty. Pierwszy odnosi się do intrygi 

rosyjskich służb specjalnych, która miała za zadanie nakłonienie Kremla do zaostrzenia 

uderzenia na Ukrainę i krwawego odwetu. Drugi zakłada wręcz odwrotny scenariusz – 

Dugin jako jeden z głównych agitatorów napaści na Ukrainę i wymazania państwowości 

ukraińskiej, miał być przez zamach spacyfikowany a narracja konfrontacyjna ograniczona 

na rzecz koncyliacyjnej.  

Wnioski 
 Putinowska Rosja bardzo potrzebuje symbolu męczeństwa w okresie kiedy na 

Ukrainie prowadzona jest „operacja specjalna”. Kobieta niezłomna, wierząca 

w rosyjskie „ideały” ma być przykładem dla innych, jak wyglądać powinien 

„człowiek o prawdziwie rosyjskim sercu”. Forsowany jest mit Duginy – niewinnej 

dziewczyny, wzorowej patriotki i chrześcijanki, która stojąc na straży wartości 

„russkiego miru” oddała życie za ojczyznę. 

 Śmierć Duginy była okazją do przypomnienia poglądów eurazjatów. Naczelne 

„zasady”, tj. walka z hegemonią jednobiegunowego mocarstwa, upadek 

liberalizmu, rozkład moralny Zachodu znalazły odbicie w rosyjskiej propagandzie, 

która, przy okazji śmierci Duginy, zintensyfikowała przekaz o unikalności 

„russkiego miru”. 

 Zamach na Duginę został przypisany „terrorystycznej Ukrainie”. Jej śmierć jest 

zatem dodatkowym argumentem za podejściem dehumanizującym Ukraińców 

i koniecznością zaostrzenia działań zbrojnych. 
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 Morderstwo Duginy może być elementem gry wywiadowczej i działań 

prewencyjnych prowadzonych przez służby, wymierzonych w prawdziwe 

antykremlowskie środowiska za granicą. Narodowa Armia Republikańska, która 

posługuje się ostrą, antyputinowską retoryką oraz deklaruje działania 

o charakterze partyzanckim, może okazać się wabikiem służącym „wyłowieniu” 

prawdziwych oponentów. 
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