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Częściowa mobilizacja w Rosji – propaganda na tle 
problemów finansowych i społecznych 

Władimir Putin na mocy dekretu zarządził w Rosji częściową mobilizację. Jej 

potrzeba została obudowana propagandowymi argumentami rzekomo 

agresywnych działań ze strony państw Zachodu oraz NATO. Towarzyszą im 

plany przeprowadzenia pseudo-referendów na terytoriach okupowanych przez 

Rosjan, groźby użycia broni jądrowej czy zaostrzania kar w przypadku 

niesubordynacji żołnierzy. Decyzje Kremla nie pozostają bez wpływu na budżet 

państwa i rynki finansowe. Wywołują również, chociaż wciąż umiarkowane, 

niezadowolenie społeczne.  

Orędzie Władimira Putina zapowiadające mobilizację było oczekiwane jeszcze 

we wtorek, 20 września br., jednak nie zostało ostatecznie wyemitowane. Duma 

Państwowa tego dnia przyjęła poprawki do Kodeksu karnego FR, na mocy których 

wprowadziła odpowiedzialność karną m.in. za dezercję czy odmowę wykonania rozkazu 

„w czasie mobilizacji”. Uznano to za możliwy początek tego procesu, a poza wystąpieniem 

Putina zapowiedziano również wypowiedź ministra obrony Siergieja Szojgu.  

Dość nerwowo zareagował na te wiadomości rynek finansowy. Na spadek notowań wielu 

spółek miały również wpływ ogłoszone tego samego dnia plany podnoszenia w 2023 roku 

obciążeń podatkowych na wydobycie oraz eksport surowców naturalnych. Mają one 

wesprzeć dochody przyszłorocznego budżetu federalnego, którego planowany deficyt 

zwiększył się dwukrotnie. 

W Rosji oraz na terytoriach okupowanych powrócono również do tematu 

przeprowadzenie pseudo-referendów, na mocy których ziemie ukraińskie miałyby wejść 

w skład Federacji Rosyjskiej. Z dnia na dzień zdecydowano, że będą się one odbywać 

między 23 a 27 września. Forma jest obecnie określana, jest jednak wtórną kwestią wobec 

znanych z góry wyników. Kreml chce zaanektować kolejne regiony jedynie po to, by móc 

grozić Ukrainie oraz Zachodowi zastosowaniem broni jądrowej (w odpowiedzi na atak 

jakoby na własne terytorium i w obronie integralności terytorialnej). 

Mobilizacja staje się faktem 
Potrzeba mobilizacji wielokrotnie była przedmiotem dyskusji wśród rosyjskich 

komentatorów działań wojennych (m.in. wpływowych użytkowników aplikacji Telegram 

– WarGonzo, GREY ZONE, Rybar, Sladkovplus). Została ona zintensyfikowana po 

wycofaniu się rosyjskich sił z obwodu charkowskiego po ukraińskiej ofensywie na tym 

kierunku. Poza kontami w serwisie Telegram, które na bieżąco przekazują informacje 

z frontu, nierzadko daleką od propagandy ministerstwa obrony FR, temat mobilizacji 

podjął Ramzan Kadyrow (sugerując gubernatorom mobilizację w ramach podległych im 

podmiotów) czy przewodniczący Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Giennadij 

Ziuganow (jego wypowiedź była następnie tłumaczona jako konieczność mobilizacji 

społecznej i gospodarczej). Pojawiły się również informacje o zrekrutowaniu więźniów 
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(rzekomo 6 tys.) oraz werbowaniu do sił zbrojnych migrantów (oferując im w zamian 

uproszczony tryb uzyskiwania obywatelstwa). Ostatecznie 21 września br. Putin 

oficjalnie zapowiedział „częściową mobilizację”1. Została ona wprowadzona na mocy 

dekretu, nie zmienił się jednak ogólny stan prawny – Rosja wciąż prowadzi tzw. specjalną 

operację wojskową i formalnie nie jest w stanie wojny. 

W swoim orędziu Putin wskazał, że decyzja o mobilizacji została podjęta przez 

ministerstwo obrony i sztab generalny, a on ją jedynie poparł. Podkreślał, że chodzi tylko 

o „częściową mobilizację”, przy czym zaznaczył, że dekret jest już podpisany, a niezbędne 

kroki mają być podjęte jeszcze tego samego dnia. Odpowiedzialnością za wsparcie 

komisariatów wojskowych (polski odpowiednik wojskowej komendy uzupełnień) Putin 

obarczył także szefów podmiotów FR (potocznie gubernatorów). 

W wystąpieniu rosyjski prezydent podkreślił, że mobilizacji będą podlegać jedynie 

rezerwiści, którzy odbyli służbę w SZ FR, posiadają potrzebne wojskowe specjalizacje lub 

praktykę. Przed skierowaniem do jednostek wojskowych mają przejść dodatkowe 

szkolenie uwzględniające doświadczenia zebrane w czasie tzw. specjalnej operacji, a jako 

zmobilizowani zostaną zrównani w prawach z żołnierzami kontraktowymi. Odrębne 

zadanie Putin postawił przed sektorem zbrojeniowym, który ma zapewnić zwiększenie 

produkcji na potrzeby sił zbrojnych. Rząd w pierwszej kolejności powinien także 

rozwiązywać wszelkie kwestie związane z ich zabezpieczeniem finansowym 

i materiałowym. 

Dekret „O częściowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej” pojawił się niezwłocznie na 

stronie Kremla2. Potwierdzono w nim zrównanie w prawach zmobilizowanych obywateli 

z żołnierzami kontraktowymi. Pojawiły się jednak również przepisy regulujące służbę 

kontraktową, z której w praktyce nie można obecnie jednostronnie zrezygnować 

(prawdopodobnie dotyczy to również osób, które w tym roku podpisywały promowane 

przez ministerstwo obrony FR krótkoterminowe kilkumiesięczne kontrakty). Wszelkie 

zawarte dotychczas kontrakty są automatycznie przedłużane do czasu zakończenia 

okresu „częściowej mobilizacji”. Ich rozwiązanie może nastąpić tylko w trzech sytuacjach: 

osiągnięcia wieku odejścia ze służby, niezdolności do dalszej służby z uwagi na stan 

zdrowia oraz w przypadku prawomocnego wyroku pozbawienia wolności (pozostałe 

rodzaje kar nie stanowią wystarczającej przesłanki). Prezydent zobowiązał rząd do 

finansowego i innego niezbędnego wsparcia mobilizacji. Gubernatorzy mają wspomagać 

cały proces zgodnie z wytycznymi ministerstwa obrony. Przewidziano również 

odroczenie mobilizacji dla osób zatrudnionych w spółkach przemysłu zbrojeniowego.  

Jeden punkt dekretu pozostał niejawny – wyznaczający docelową liczbę mobilizowanych 

rezerwistów. Podał ją (chociaż może nie być prawdziwa) minister obrony Siergiej Szojgu, 

z którym wywiad wyemitowano po wystąpieniu Putina3. Zasoby mobilizacyjne Rosji 

oszacował on na 25 mln osób, z czego powołanych ma być 300 tys. (1,2 proc.), a sam 

proces będzie stopniowy. Wskazał, że żołnierze są obecnie potrzebni do ustabilizowania 

sytuacji na 1000-kilometrowym froncie, a przed wysłaniem mają przejść dodatkowe 

szkolenie. Powtórzył zapowiedź prezydenta, iż mobilizacja ma dotyczyć jedynie 
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doświadczonych rezerwistów (nie obejmie m.in. studentów oraz zasadniczej służby 

wojskowej), chociaż w samym dekrecie takie ograniczenie się nie pojawiło. 

Dziennikarze Nowaja Gazieta.Europa powołując się na swoje źródła podali 22 września, 

że niejawny punkt dekretu zakłada zmobilizowanie miliona Rosjan4. Warto dodać, 

że rokrocznie do odbycia zasadniczej służby wojskowej powoływano około 300 tys. 

Rosjan (w ramach dwóch kampanii – wiosennej i jesiennej). 

Dekret wszedł w życie w momencie opublikowania. Główny komisarz wojskowy 

graniczącego z Ukrainą obwodu kurskiego jeszcze 21 września br. oświadczył, że osoby 

podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony oraz żołnierze rezerwy nie mogą 

opuszczać terenu obwodu bez zgody komisariatu wojskowego. Z kolei przebywający poza 

granicami administracyjnymi obwodu muszą powrócić w ciągu 3 dni lub zgłosić się do 

komisariatu wojskowego zgodnie z miejscem pobytu. Władze podmiotu wskazały, 

że obecnie armii brakuje przede wszystkim artylerzystów, czołgistów oraz żołnierzy 

piechoty zmotoryzowanej5.  

W innych podmiotach Federacji Rosyjskiej regionalni komisarze wojskowi również 

wydają stosowne decyzje. W przypadku upublicznionych dokumentów z Republiki 

Tatarstanu, Dagestanu oraz obwodu samarskiego, zawierają one podobny tekst6. Osoby, 

które otrzymały karty powołania lub mają przydział mobilizacyjny (wymieniono obecnie 

tylko te, które posiadają stopień wojskowy) mają się stawić w wyznaczonej im jednostce. 

Pozostali rezerwiści nie mogą opuszczać terytorium podmiotu lub miasta (zakres różni 

się w poszczególnych podmiotach, w niektórych na granicach miast mają być ustawione 

patrole policji), a rezerwiści z innych regionów muszą do nich powrócić.  

Na mocy regionalnych decyzji ogłoszono także możliwość rekwirowania środków 

transportu (niezależnie od formy własności, a więc również prywatnych) – te w razie 

potrzeby należy przekazać armii zdatne do użytkowania.  

W Tatarstanie pierwsze pisma do pracodawców docierały jeszcze 20 sierpnia br. Na ich 

podstawie zostali oni zobowiązani do przekazania pracownikom-rezerwistom, by zgłosili 

się do punktów mobilizacyjnych (podawano daty między 21 a 23 września), na początek 

w celu aktualizacji danych. Obecnie muszą im umożliwić realizację powołania do wojska. 

Pierwsze 2-tygodniowe szkolenia mają się rozpocząć w Tatarstanie 26 września br. Poza 

tym, że mobilizację mają nadzorować władze republiki, do Kazania miał też przyjechać 

generał delegowany przez ministerstwo obrony7. 

Propagandowa otoczka mobilizacji 
W swoim orędziu rosyjski prezydent przytoczył podstawowe propagandowe tezy mające 

uzasadniać rzekomo jedynie „obronne” działania sił zbrojnych FR. Było to o tyle istotne, 

że jeszcze 8 marca br. sam zapewniał Rosjan, że mobilizacja nie będzie przeprowadzana, 

a w „specjalnej operacji” wezmą udział jedynie żołnierze kontraktowi8. 

Rozpoczął od przypomnienia, jakoby na Ukrainie rządzili neonaziści, którzy doszli do 

władzy w 2014 roku w wyniku przewrotu państwowego. Celem mobilizacji ma być 

ochrona suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Rosji wobec 
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agresywnej jakoby polityki ze strony części zachodnich elit oraz narzucania przez nie 

swojej woli i pseudowartości. Putin podkreślił, że chcą one doprowadzić do rozpadu Rosji 

na wiele wrogich sobie regionów. Środkiem do tego mieli być: terroryści na Kaukazie, 

infrastruktura NATO w pobliżu rosyjskich granic, szerząca się rusofobia (w tym 

pielęgnowanie nienawiści do Rosji na Ukrainie), jak również pchnięcie Ukrainy 

w 2014 roku do wojny z Rosją. Zarysowanie w taki sposób obrazu „rzeczywistości” 

pozwoliło Putinowi usprawiedliwić „wyprzedzającą operację wojskową”, której 

nadrzędnym celem jakoby pozostaje „wyzwolenie całego terytorium Donbasu”. 

Długotrwałość prowadzonych przez Rosję działań ma z kolei wynikać z dążenia do 

minimalizowania strat wobec silnie umocnionej przez Ukraińców linii frontu. 

Putin zaznaczył, że na podstawie planów ministerstwa obrony i sztabu generalnego, poza 

Donbasem „wyzwolone” zostały także tereny obwodów zaporoskiego i chersońskiego, 

które stanowią „historyczne ziemie Noworosji”. Podkreślał, jakoby ludność 

zamieszkująca te tereny oczekiwała ochrony przez „neonazistami” i „banderowcami”, 

a Rosja zapewni wobec tego przeprowadzenie referendów i poprze ich rezultat.  

Rosyjski prezydent zaznaczył, że chociaż w tzw. specjalnej operacji wojskowej biorą 

udział żołnierze kontraktowi SZ FR, ochotnicy oraz oddziały tzw. Donieckiej i Ługańskiej 

Republik Ludowych (status dwóch ostatnich grup zostanie zrównany z tym 

przysługującym żołnierzowi kontraktowemu), muszą oni działać na linii frontu liczącej 

tysiąc kilometrów. Zachód oskarżył o militarne wspieranie „reżimu w Kijowie” oraz 

odwiedzenie jego przedstawicieli od konstruktywnych rozmów pokojowych w Stambule. 

W rezultacie przeciwko Rosji skierowano jakoby „całą wojenną machinę kolektywnego 

Zachodu”, a w swojej „agresywnej antyrosyjskiej” polityce Zachód miał przekroczyć 

wszelkie granice. Pod ostrzałem „zachodniej broni” znalazły się przygraniczne rejony 

obwodów biełgorodzkiego i kurskiego, a południe Rosji jest obszarem stałego 

rozpoznania satelitarnego NATO. 

Putin oskarżył Waszyngton, Londyn i Brukselę o namawianie Kijowa do ataku na 

terytorium Rosji oraz militarnego jej pokonania, a następnie pozbawienia znaczenia 

politycznego, gospodarczego i wręcz „rozgrabienia” państwa. Zachód, w jego opinii, 

stosuje wobec Rosji szantaż nuklearny (atomowego uderzenia na jej terytorium). 

Przypomniał wobec tego, że FR dysponuje arsenałem jądrowym (niekiedy bardziej 

nowoczesnym niż ten w posiadaniu NATO) i jest gotowa użyć go dla obrony integralności 

terytorialnej oraz swoich obywateli (podkreślił w tym momencie, że nie blefuje). 

W propagandowej narracji swojego wystąpienia Putin dokonał pełnego odwrócenia 

odpowiedzialności za trwające działania wojenne. Nie pojawiło się w nim żadne 

nawiązanie do rosyjskiej inwazji pod Kijowem, Czernichowem, Sumami czy Charkowem 

(zakończonych ostatecznie niepowodzeniem), kwestia rosyjskich zbrodni w Buczy i wielu 

innych miejscowościach (która była realną przyczyną zerwania negocjacji i usztywnienia 

się ukraińskiego stanowiska). Aby usprawiedliwić potencjalnie niepopularną społecznie 

decyzję o mobilizacji tłumaczył ją wpajaną społeczeństwu od lat rzekomą wrogością 
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Zachodu wobec Rosji, dążenia do jej marginalizacji i rozczłonkowania oraz 

zaangażowania pełnego potencjału NATO na Ukrainie.  

Antyzachodnich tez nie zabrakło również w wypowiedzi Szojgu. Podkreślał on, że armia 

FR, ochotnicy oraz oddziały tzw. republik realizują trudne działania bojowe. Rosja, w jego 

opinii, walczy nie z Ukrainą a z „kolektywnym Zachodem” oraz NATO, które „w ogromnej 

ilości” dostarczają Ukrainie broń (sprzęt sowiecki już został utracony) służącą do 

ostrzeliwania celów cywilnych. Operacjami ukraińskich sił kierują z Kijowa zachodni 

oficerowie (w tym również emerytowani). Kijów może liczyć także na wsparcie 

rozpoznania satelitarnego, które korzysta obecnie z 70 wojskowych i 200 cywilnych 

satelitów. Mimo tak nakreślonych przez ministra zdolności, ukraińska armia miała jakoby 

stracić połowę swojego składu (61 tys. poległych i 49 tys. rannych z ogółu 200 tys.) 

a prowadzona przez Kijów „czwarta fala mobilizacji” mieć charakter łapanki na ulicach.  

Po raz pierwszy od miesięcy rosyjskie władze zaktualizowały informacje na temat strat 

własnych. Chociaż nie można ich uznać za rzetelne, oficjalnie Szojgu potwierdził 

5937 poległych. Nie podał liczby rannych, wskazując propagandowo, że 90 proc. rannych 

powraca do służby.  

Szojgu przekazał również, że terminy operacji czy odrębnych działań mogą ulec 

przesunięciu (chociaż publicznie nigdy nie wskazano terminu jej zakończenia), 

postawione zadanie jednak zostanie zrealizowane.  

Nowe regulacje w Kodeksie karnym 
Plany mobilizacyjne zostały poprzedzone zaostrzeniem dotychczasowych 

i wprowadzeniem nowych regulacji do Kodeksu karnego FR9. Zostały one zgłoszone 

19 września, już 20 września zostały przyjęte w drugim i trzecim czytaniu przez Dumę 

Państwową, 21 września zaakceptowane przez Radę Federacji. 

Żołnierzowi za dobrowolne poddanie się grozi kara 3–10 lat pozbawienia wolności, do 

15 lat za „maruderstwo” (w zależności od wartości rzeczy, liczby zaangażowanych osób 

czy wagi przestępstwa), 5-10 lat za opuszczenie jednostki w okresie mobilizacji lub stanu 

wojennego. Za odmowę wykonania rozkazu lub uczestnictwa w działaniach bojowych 

grożą 2-3 lata więzienia, ale jeśli konsekwencje takich odmów okażą się „ciężkie” kara 

rośnie do zakresu 3-10 lat, a jeśli zostanie to dokonane w okresie mobilizacji, stanu 

wojennego, czasie wojny lub warunkach konfliktu zbrojnego czy prowadzenia działań 

bojowych grozi już 5-15 lat pozbawienia wolności. Taką samą odpowiedzialność jak 

żołnierze kontraktowi będą ponosić również rezerwiści w czasie obowiązkowych 

cyklicznych szkoleń. Wprowadzono także kary za zniszczenie lub nieostrożne 

uszkodzenie sprzętu wojskowego (do 2 lat, jednak w stanie wojennym, okresie konfliktu 

czy działań wojennych do 5 lat), czy jego utratę (nawet do 7 lat więzienia). 

Odpowiedzialność karna oraz finansowa dotyczy również braku lub niewłaściwej 

realizacji państwowych zamówień wojskowych (ma to na celu zmobilizowanie 

kierownictwa zakładów zbrojeniowych) czy nawet prób odmowy lub unikania 

podpisania kontraktu. 
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Problemy finansowania wojny 
W dekrecie Putina oraz jego wystąpieniu podkreślono szczególnie konieczność 

wydzielenia przez rząd wsparcia finansowego na potrzeby prowadzonej mobilizacji. 

Jeszcze na początku lata minister finansów przyznawał, że koszt prowadzenia tzw. 

specjalnej operacji wojskowej jest ogromny. Aby ukryć skalę wydatków zaprzestano 

publikacji podziału wydatków budżetowych. Nie ma wątpliwości, że powołanie 300 tys. 

lub większej liczby rezerwistów, którzy mają być wynagradzani tak samo jak żołnierze 

kontraktowi, pociągnie dalsze znaczące obciążenia budżetu. Ponadto, problemy związane 

z dostępnością nowoczesnego sprzętu czy środków ochrony indywidualnej były 

w rosyjskiej armii zauważalne jeszcze przed mobilizacją (niektóre jednostki liczyły na 

wsparcie wolontariuszy oraz prywatne zbiórki). Podkreślenie tej potrzeby przez 

prezydenta ma zapewne za zadanie zwiększenia presji na ministerstwo finansów 

w zakresie priorytetyzowania wydatków.  

W tle ogłoszenia częściowej mobilizacji toczy się dyskusja nad ostatecznymi parametrami 

budżetu na 2023 rok. W jej rezultacie podano, że zarówno tegoroczny, jak 

i przyszłoroczny deficyt sięgnie 3 bln rubli (około 2 proc. PKB)10. Jest to kwota 

dwukrotnie wyższa niż szacowana jeszcze latem br. W 2023 roku dochody mają sięgnąć 

26 bln, a wydatki – 29 bln rubli. W ramach zwiększania wpływów rząd planuje 

podwyższyć podatki związane z wydobyciem i eksportem surowców naturalnych 

(w 2023 roku mają przynieść dodatkowo 1,4 bln rubli). Tym samym nie bierze pod uwagę 

perspektywy wprowadzenia embargo, limitu cen dla ropy naftowej, czy faktu, że Rosja 

jednostronnie zdecydowała o znaczącym ograniczeniu dostaw gazu ziemnego do Europy, 

gdzie miała głównych odbiorców. Zawirowania związane z pozyskaniem dochodów z tych 

źródeł będą negatywnie wpływać na zdolności rosyjskiego budżetu. Ponadto, 

upubliczniona 20 września br. zapowiedź wyższych podatków doprowadziła do 

wyprzedaży akcji spółek wydobywczych, co zbiegło się w czasie z pierwszymi 

informacjami potwierdzającymi mobilizację. Odbiorcy gazu w Rosji muszą się z kolei 

liczyć ze wzrostem taryf (obecnie na poziomie około 8 proc.).  

Poza podniesieniem podatków źródłem finansowania budżetu ma być zadłużenie 

wewnętrzne. Tym samym rząd miałby dążyć do zachowania rezerw w Funduszu 

Narodowego Dobrobytu (na początek września były szacowane na 8,3 bln rubli). Bardziej 

może to jednak zależeć od faktu, że wobec sankcji finansowych nie może z tych środków 

skorzystać (w wyniku zakazu transakcji z bankiem centralnym i ministerstwem finansów, 

a utrzymywano je m.in. w euro, funtach czy złocie). Bank centralny zapowiadał co prawda, 

że będzie te środki rozdysponowywać (w praktyce prawdopodobnie po prostu drukować 

ruble), na chwilę obecną wybrano jednak bardziej konserwatywne podejście.  

Brakuje obecnie informacji o planowanej wysokości zadłużenia, jednak ministerstwo 

finansów już teraz ma problem ze sprzedażą obligacji skarbowych. Proces ten został 

zawieszony po agresji ja Ukrainę, we wrześniu zaplanowano jednak ponowne niewielkie 

emisje. Pierwsza, 14 września br., na sumę 10 mld rubli zakończyła się sukcesem. Kolejne 

transze, na łącznie 30 mld rubli były zaplanowane na 21 września br. Ministerstwo 

finansów podało jednak, że złożone oferty nie były korzystne i anulował aukcje11. 
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Następna emisja powinna mieć miejsce 28 września br., może być jednak odwołana 

wobec trudności z pozyskaniem inwestorów po ogłoszeniu mobilizacji. Kwoty 

pozyskiwane przez ministerstwo finansów byłyby jednak wciąż niewielkie w porównaniu 

z bieżącymi potrzebami.  

Na mobilizację zarówno 20, jak i 21 września reagowały również rosyjskie indeksy 

giełdowe. Moskiewski IMOEX tracił momentami 10 proc., sięgając poziomów najniższych 

od 24 lutego br. W takiej samej skali spadł również RTSI, przy czym nie odrobił strat. 

Reakcja społeczna 
Decyzja o mobilizacji przez długi czas była w przekonaniu Kremla ryzykowna społecznie 

(wielokrotnie zaprzeczano, by to rozwiązanie było rozważane), jednak okazała się 

niezbędna wobec niepowodzeń ponoszonych na wojnie. Dziennikarze portalu Meduza, 

powołując się na źródła w Administracji Prezydenta, podali, że oczekiwane 

niezadowolenie społecznie ma nie przekroczyć poziomu „krytycznego”. Ma mieć na to 

wpływ zarówno wysokie wciąż poparcie dla „specjalnej operacji wojskowej”, jak i otwarte 

jeszcze możliwości opuszczenia kraju dla tych najbardziej niezadowolonych. 

W przypadku zbyt intensywnego wyjazdu obywateli, brane jest pod uwagę zamknięcie 

granic12.  

W praktyce jednak, jak wskazano wyżej, regionalni komisarze wojskowi w swoich 

decyzjach wprowadzają ograniczenia w przemieszczaniu się rezerwistów. Jak podał 

Kommersant, osoby które otrzymały kartę powołania nie mogą opuścić terytorium Rosji. 

Ich dane poprzez ministerstwo obrony mają być dostępne służbom granicznym FSB13. 

Zapowiedź oraz ogłoszenie mobilizacji wywołało umiarkowane protesty społeczne 

w głównych miastach Rosji (zatrzymano około 1,3 tys. osób, przy czym większość 

w Moskwie i Petersburgu14). Rezultatem było również masowe wykupowanie biletów 

lotniczych do państw, w których Rosjanie nie potrzebują wiz – najpopularniejszym 

kierunkiem pozostaje Turcja, Gruzja oraz Armenia. Gwałtownie (10-15 razy) wzrosły 

także ceny tych biletów. W wyszukiwarkach zaczęły być popularne hasła odnoszące się 

do wyjazdu z Rosji lub sposobów uniknięcia mobilizacji. Na serwisach ogłoszeniowych 

pojawiły się propozycje usług mających zapewnić odroczenie powołania do armii.  

Ponieważ proces mobilizacji dopiero się rozpoczyna, reakcja społeczna może być wciąż 

odroczona w czasie. Poza spontanicznymi protestami 21 września, kolejne są planowane 

na sobotę, 24 września. Ich organizator – ruch „Wiosna” – prowadzi je pod hasłem „Nie 

dla mogilizacji” podkreślając, że mobilizacja będzie oznaczała dla powołanych wysłanie 

na pewną śmierć. 

Wnioski 
 Przez kilka miesięcy rosyjska propaganda głosiła sukcesy „specjalnej operacji 

wojskowej” a władze dementowały pogłoski o potrzebie mobilizacji czy 

wprowadzenia stanu wojennego. Uciekano się do promowania i namawiania 

tzw. ochotników do podpisywania krótkoterminowych dobrze płatnych 

kontraktów, a nawet do rekrutacji więźniów. Po porażce w obwodzie 
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charkowskim zintensyfikowano dyskusję wokół konieczności mobilizacji i mimo 

pierwotnych dementi, Putin ostatecznie ją ogłosił. Odpowiedzialność za decyzję 

przerzucił jednak na ministerstwo obrony i sztab generalny, a w realizację 

zaangażował władze regionalne. 

 Aby usprawiedliwić niepowodzenia na froncie wykorzystano dotychczas 

rozpowszechniane tezy kremlowskiej propagandy na temat wrogiego Zachodu 

oraz NATO, które dążą do „rozpadu Rosji” i rzekomo to one walczą z Rosją na 

Ukrainie. Kreml zwiększa poczucie zagrożenia wśród obywateli (również poprzez 

narrację o szantażu atomowym), by zyskać ich poparcie lub co najmniej milczące 

przyzwolenie. Ponadto wykorzystanie koncepcji „proxy war” pozwala przerzucać 

odpowiedzialność za wojnę i jej konsekwencje na NATO/USA – podejście 

propagowane przez Moskwę w krajach globalnego Południa. 

 Ogłoszenie częściowej mobilizacji niweluje napięcie wśród rządzących, których 

część, podobnie jak wpływowych komentatorów wojennych, domagała się 

zdecydowanych i szerzej zakrojonych działań przeciwko Ukrainie i Zachodowi. 

Czasowo uciszona została więc wewnętrzna krytyka (dość szybko jednak 

wystawiona ponownie na próbę po upublicznieniu informacji o wymianie 

żołnierzy broniących Azowstali). Wzmocnione to zostało zapowiedziami pseudo-

referendów na terenach okupowanych, które następnie mają wejść w skład 

Federacji Rosyjskiej. Aneksja miałaby pozwolić objąć te tereny parasolem 

nuklearnym i stanowić dodatkowy element odstraszania przed wspieraniem 

Ukrainy oraz planowanej przez nią kontrofensywy (przy czym Putin szantaż 

nuklearny wykorzystuje od dawna). Z drugiej strony, Rosja wybiła sobie częściowo 

z rąk groźbę mobilizacji jako odwet za zaatakowanie jej terytorium. 

 Rosja pod groźbą użycia broni atomowej chce również skłonić państwa zachodnie, 

by opowiedziały się za procesem negocjacji i przymusiły do nich Ukrainę 

(niezależnie od narracji rosyjskiej przerzucającej winę za zerwanie rozmów na 

Zachód wobec bardziej ugodowego Kijowa). Jakiekolwiek zamrożenie działań 

wojennych pozwoliłoby jej zachować status quo wobec obecnie braku perspektyw 

sukcesu na polu militarnym. 

 Poza szantażem nuklearnym należy się spodziewać nasilenia przez Rosję działań 

hybrydowych, destabilizujących sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą na 

Zachodzie (szczególnie wobec kolejnych niepowodzeń militarnych). Wskazywanie 

przez Putina jedynie na „część zachodnich elit” będzie przyczynkiem do 

odwoływania się do tych „rozumnych”, gotowych do rozmów i współpracy z Rosją. 

 Mobilizacja stanowi również dla sił zbrojnych FR przeciwwagę wobec zwiększania 

się zasobów ludzkich m.in. Grupy Wagnera. Prowadzona przez nią rekrutacja oraz 

szkolenie i wyposażenie „ochotników” pretendowały na zasoby posiadane przez 

armię. Ogłoszenie mobilizacji pozwoli zatrzymać wojskowym zapasy i sprzęt na 
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potrzeby stricte sił zbrojnych, a docelowo dążą oni do zwiększenia znaczenia 

swoich jednostek na froncie. 

 Chociaż mobilizacja jest formalnie ogłoszona jako częściowa, jej realna skala może 

być szersza niż zapowiadana. Podobnie jak w przypadku „specjalnej operacji” oraz 

mobilizacji gospodarki, władza chce stworzyć wrażenie wybiórczości działań, 

które mają nie dotknąć „przeciętnego obywatela”. Realne potrzeby ministerstwa 

obrony mogą być jednak wyższe, a ich główną przeszkodą pozostaje kwestia 

efektywności systemu. Rosja zbierze jednak doświadczenie w zakresie 

przeprowadzania mobilizacji, co może wykorzystać w przypadku kolejnych 

etapów jej przeprowadzania.  

 Władze starają się łagodzić narrację dotyczącą mobilizacji – podkreślając, że jest 

częściowa, będzie dotyczyć tylko osób z doświadczeniem wojskowym i łącznie 

tylko jednego procenta rezerwistów. Zminimalizowanie niezadowolenia miało na 

celu również podkreślenie przez Szojgu, że studenci będą wyłączeni z tego 

procesu. W tej grupie, szczególnie w dużych miastach, nastroje antyrządowe 

pozostają najwyższe.  

 Rosyjskie społeczeństwo dopiero zaczyna się mierzyć z konsekwencjami 

częściowej mobilizacji (ograniczenia w przemieszczaniu, możliwe rekwirowanie 

samochodów). Chociaż pierwsze protesty nie są masowe i po ich pacyfikacji brak 

przesłanek ich kontynuowania, były one skierowane przeciwko procesowi 

mobilizacji jako takiemu. W ogólnorosyjskiej przestrzeni medialnej nie pojawiły 

się żadne informacje na temat możliwości przejmowania środków transportu – 

takie decyzje zaczynają być wydawane przez regionalnych komisarzy 

wojskowych. Zakomunikowana na poziomie federalnym mogłaby wywołać 

silniejsze niezadowolenie społeczne. 

 Dopiero w dekrecie prezydenta pojawiła się informacja o automatycznym 

przedłużeniu kontraktów podpisanych przez żołnierzy. Może ona wywołać 

frustrację wśród tych wojskowych, którzy liczyli jedynie na krótki i dobry zarobek 

dzięki tzw. specjalnej operacji, lub nie planowali przedłużać kontraktu wobec 

konieczności wyjazdu na front. Dla pacyfikacji takich nastrojów zaostrzono 

również kary możliwej niesubordynacji czy wręcz sabotażu sprzętu wojskowego 

(w Kodeksie karnym opisano to jako nieumyślne uszkodzenie). 

 Finansowanie częściowej mobilizacji to kolejne obciążenie dla i tak już 

nadwyrężonego wydatkami wojennymi budżetu federalnego. Deficyt na lata 

2022–2023 już jest znaczący, a źródła dochodu opierające się na surowcach 

naturalnych pozostają niepewne. Możliwości finansowania deficytu opierają się na 

założeniu wysokiego popytu na obligacje skarbowe, przy czym ministerstwo 

finansów w dniu ogłoszenia częściowej mobilizacji miało problem z emisją puli na 

niewielką kwotę. Coraz wyraźniej widoczne problemy gospodarcze będą 

utrudniać finansowanie budżetu poprzez dodatkowe zadłużenie.  
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 Częściowa mobilizacja „wyciąga” ludzi z gospodarki realnej, która w wyniku 

słabszego w ostatnich latach napływu migrantów, i tak ma problemy 

z zatrudnieniem i przeszkoleniem specjalistów. Ponadto, poza protestami, 

ogłoszenie mobilizacji ponownie zintensyfikowało wyjazdy za granicę, co 

dodatkowo zmniejszy zasoby dostępne na rynku pracy. Lukę tę w najbliższych 

miesiącach ma szasnę zapełnić jedynie przemysł zbrojeniowy dzięki możliwości 

odroczenia powołania do armii, jaką gwarantuje praca przy realizacji zamówień 

wojskowych.  
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