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GDZIE JEST ROSJA 

Najprostsza (i tylko trochę przesadzona) odpowiedź może brzmieć: wszędzie. 

„Między XV a końcem XIX w. rozrastająca się Rosja rozsiadła się na trzech 

kontynentach: w Europie, Azji i Ameryce. Dopiero co zdobyła Kaukaz Północny, stłumiła 

powstanie styczniowe, zbliżała się do Indii, łapczywie spoglądała na Bałkany. Podczas gdy 

Europejczycy budowali zamorskie imperia kolonialne, Rosjanie posuwali się lądem.  

Ale i oni odstąpili od tej reguły – doszedłszy do brzegów Oceanu Spokojnego, kontynuowali 

pochód, wkraczając na amerykańską ziemię: posunęli się tak bardzo na wschód, że dalej był 

już tylko zachód.”1 Z drugiej strony mapy w granicach dziewiętnastowiecznej Rosji (choć 

dokładniej Królestwa Polskiego) znajdowały się miasta Kalisz i Konin. 

Przyzwyczajeni przez publicystykę, literaturę popularną, a niekiedy niestety również 

naukową, do lektury ekscytujących opowieści o szaleńcach, rozpustnikach i mordercach na 

rosyjskim tronie i o ich bezwolnych, chciwych i służalczych dworzanach, zapominamy  

o prostej prawdzie, że imperium samo się nie robi. Także i to, rosyjskie, powstało dzięki pracy 

i ideom głoszonym przez pokolenia wybitnych polityków i działaczy, aczkolwiek – tak jak 

wszystkie inne imperia – swoje powstanie opłacić musiało milionami krwawych ofiar. 

Analiza zagadnień związanych z terytorium państwa (obszarem i jego specyfiką) może 

mieć kapitalne znaczenie dla doktryny politycznej i prawnej, a także legend i mitów, które ją 

wspierają. Właściwie dotyczy to wszystkich państw, oczywiście w różnym stopniu. Jako 

przykład mogą służyć między innymi rozważania na temat: stworzenia narodu dzięki 

rozciągnięciu przez państwo władzy na określonym terytorium, jak to miało miejsce  

w przypadku Francji; etosu powstawania narodu w Stanach Zjednoczonych i ekspansji 

osadników na Zachód kontynentu; charakteru włoskiej tożsamości w kontekście krótkiej 

historii zjednoczonego na Półwyspie Apenińskim państwa; a dla nas przede wszystkim 

polskości przy znacznej zmienności terytorialnej państwa Polskiego na przestrzeni wieków 

(„Polska jest krajem, który od czasu do czasu pojawia się na mapie Europy i za każdym razem 

w innym miejscu” – jak ponoć miały przeczytać angielskie dzieci w swoich podręcznikach do 

historii).  

W tym artykule przedstawię kilka koncepcji doktrynalnych dotyczących ogromnego  

i na przestrzeni wieków zmiennego oraz zróżnicowanego terytorium Rosji, wskazując na ich 

znaczenie dla zrozumienia podstawowych tendencji rosyjskiej doktryny państwowej. 

Wyjaśnienia wymaga oczywiście, co mam na myśli pisząc o doktrynie państwowej. Przede 

wszystkim doktrynę wspierającą znaczenie i prestiż państwa, głoszoną przez jego czynniki 

oficjalne na różnych etapach historii Rosji, a także powstające pod jej wpływem nurty 

świadomości kulturowej, ukształtowanej przez literaturę, sztukę, naukę i edukację. 

                                                           
1Zb. Rokita, „Jak carska Rosja sprzedała Alaskę Stanom Zjednoczonym”, w: „Polityka”, 21 III 2017. Autor 

zajmuje się również współczesnymi rosyjskimi dążeniami niektórych środowisk do rewindykacji Alaski, która 

jakoby nie miała zostać sprzedana Stanom Zjednoczonym, a jedynie wydzierżawiona. 
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Historia Rosji rozpoczyna się w X w. Tak głoszą podręczniki historii, także radzieckie. 

Budzą one niezamierzoną wesołość, kiedy pod tytułem „Historia ZSRR” znajdujemy 

pierwszy rozdział traktujący o założycielu państwa radzieckiego, jak wiadomo propagującego 

wojujący ateizm, którym miał być „równy apostołom” św. Włodzimierz, chrzciciel Rusi (ok. 

980 – 1015). Wprawdzie państwo, które obecnie nazywamy Rosją, jako Moscovia, księstwo 

a następnie Wielkie Księstwo Moskiewskie, dominować zaczęło nad innymi państwami 

ruskimi dopiero za panowania Iwana III (1462 – 1505), lecz konsekwentnie uznawało się 

kontynuację państwowości Rusi Kijowskiej, chociaż Kijów znajdował się wówczas  

w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów  

i pozostawał w nich do końca XVII w. Nowogród zaś, znany od IX w., pierwotnie podległy 

Kijowowi, a następnie słynna i bogata stolica istniejącej od XII w. republiki, kolejny wielki 

gród o sukcesję po którym zabiegała Moskwa, podbity został przez Iwana III w 1478 r. Iwan 

III Srogi był tym władcą, który zintensyfikował proces zbierania ziem ruskich wokół 

Moskwy, miasta do niedawna posiadającego marginalne znaczenie a obecnie aspirującego do 

pozycji stołecznej. Oczywiście, rozbicie Rusi na samodzielne księstwa, podporządkowanie 

znacznych obszarów obcym kulturowo najeźdźcom – w tym przypadku niewola mongolska  

i następujący po niej proces centralizacji nie są czymś wyjątkowym w historii europejskiego 

średniowiecza. Nas interesuje ideologia towarzysząca powstawaniu państwa moskiewskiego 

i Rosji, jej stała żywotność w rosyjskiej polityce nie budzi bowiem żadnych wątpliwości. 

Przede wszystkim powstanie państwa kijowskiego uznane zostało za początek 

istnienia Rosji, a ten stał się przedmiotem trwających po dziś dzień kontrowersji, 

przeradzających się niekiedy w gorący spór i wyznaczających granice politycznej słuszności. 

Spór ten nie przypadkiem wybuchł w XVIII w. w gronie członków Petersburskiej Akademii 

Nauk. W utworzonej przez Piotra Wielkiego tuż przed śmiercią Akademii zrazu wszyscy,  

a następnie znakomita większość profesorów pochodziła z zagranicy, przede wszystkim  

z Niemiec – rodzimych kadr naukowych Rosja po prostu nie miała. Sprowadzenie uczonych 

stało się koniecznością, swoistym być albo nie być dla nauki rosyjskiej, jednak nie oznaczało 

wcale, że spotkali się oni w swoim nowym miejscu pobytu, który dla wielu stał się nową 

ojczyzną, z wdzięcznością czy nawet z szacunkiem. Niechęć do obcych, nieufność  

i posądzenia formułowane wobec nich, podsycały temperaturę naukowych polemik, nie 

pozostając także bez wpływu na ich merytoryczny kształt. W tej atmosferze rozpoczął się 

jeden z najważniejszych sporów naukowych, dotyczący sprawy fundamentalnej, bowiem 

sięgającej początków państwa rosyjskiego. Należało rozstrzygnąć, czy jego korzeni 

poszukiwać należy na terenach państw słowiańskich, czy też założone zostało przez 

przybyszów z dalekich krajów, co oczywiście obniżało by prestiż tego państwa. 

Dyskusja zaczęła się od tego, że w pomnikowym zabytku kijowskiej literatury 

latopiśmiennej, w dwunastowiecznej Powiesti wriemiennych liet, powszechnie nazywanej (od 

jednej z jej wersji) „Kroniką Nestora”, w zapisie dotyczącym roku 862 czytamy, że nękany 

walkami wewnętrznymi Nowogród zwrócił się do księcia wareskiego Ruryka,  

z propozycją objęcia władzy, sformułowaną w następujących słowach: „Ziemia nasza jest 

rozległa i bogata, lecz ładu w niej nie ma, przyjdź władać i rządzić nami.” Dalej Powiest’ 
opisuje historię przyjazdu Ruryka, objęcie przez niego władzy w Nowogrodzie, losy jego 

następców i ekspansję na południe, objęcie władzy w Kijowie, w końcu utworzenie potężnego  
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państwa. Spór dotyczy tego, ile prawdy jest w tej wersji powstania państwa kijowskiego, 

chociaż również nie do końca jasne jest, kim byli owi Waregowie – Szwedami, Finami, 

Prusami, zachodnimi Słowianami (połabskimi), czy po prostu było to określenie żeglarzy 

rozbójników, jakich można było spotkać na bałtyckich szlakach.  

Teoria normańska w środowisku naukowym pojawiła się za sprawą uczonych 

niemieckich. W Akademii główne strony sporu reprezentowali Georg Friedrich Müller  

i Michaił Łomonosow. Zdaniem Müllera najeźdźcy z północy mieli być założycielami 

państwa w Nowogrodzie, a następnie w Kijowie, a ich wódz, Ruryk zapoczątkował dynastię 

panującą w Rosji do wieku XVI. Fakt osadnictwa normańskiego na Rusi nie jest na ogół  

w nauce, również współcześnie, kwestionowany i znajduje potwierdzenie w licznych pracach 

archeologicznych, etnograficznych i językoznawczych. Jednak dla określenia pozycji Rosji  

w świecie najistotniejsze było ustalenie nie faktu osadnictwa, lecz pochodzenia państwa  

i władzy; teoria normańska nie bardzo odpowiadała aspiracjom panujących, budujących 

opinię o Rosji, jako niezależnym i wybijającym się ponad inne państwa mocarstwie, silnym 

dzięki zcentralizowanemu systemowi samowładztwa. Również nie przypadkiem problem ten 

stał się niezwykle aktualny w wieku XVIII, kiedy to jednym z głównych filarów 

propaństwowej propagandy był militarny triumf Rosji pod berłem jej pierwszego imperatora 

Piotra Wielkiego nad Szwecją, którego ukoronowaniem stała się bitwa pod Połtawą i pokój  

w Nystad. Nie można było wtedy przecież głosić, że porządek i organizację, władzę i prawo 

wśród żyjących w chaosie i niezgodzie plemion ruskich zaprowadzili dopiero przybysze ze 

Skandynawii, których potomkami byli moskiewscy władcy. Powstały więc dwa stronnictwa, 

które nie mogą do dzisiaj pogodzić się za sobą. Stronnictwo słowiańskie, według którego 

władza w Rosji ma korzenie rodzime (była to także obowiązująca doktryna państwa 

radzieckiego) i dominująca na zachodzie teoria normańska. 

Teza o bezpośrednim dziedziczeniu Moskwy po Kijowie była także istotnym argumentem 

wzmacniającym pozycję rosyjskiego prawosławia. Służyła temu również zawarta w „Kronice 

Nestora” legenda o apostole św. Andrzeju, tym, który jako pierwszy wbił krzyż na ziemi 

ruskiej. Wędrując z Krymu do Rzymu zatrzymać się miał w miejscu, gdzie po wiekach 

powstać miał Kijów i wygłosił proroctwo: „Czy widzicie te góry? Owóż na tych górach 

zajaśnieje łaska boża, będzie gród wielki i cerkwie mnogie wzniesie Bóg.  

I wstąpił w te góry, błogosławił je i postawił krzyż i pomodlił się do Boga…” Głoszenie tej 

legendarnej wersji powstania prawosławia na Rusi miało różne, istotne dla Rosji cele, 

aktualne na wielu etapach jej historii. Dawało argumentację przydatną dla dowodzenia, że nie 

tylko historia państwa, lecz i Cerkwi łączy Kijów z Moskwą – w tym drugim przypadku 

zresztą znacznie bardziej odpowiadało to prawdzie. Ponadto mogło służyć w polemikach 

zarówno z Cerkwią w Konstantynopolu, jak i z papiestwem w Rzymie i wskazywaniu, gdzie 

właściwie powinno się znajdować centrum światowego chrześcijaństwa. Niemałe znaczenie 

miał fakt, że jak czytamy w Nowym Testamencie2 św. Andrzej Apostoł był starszym bratem 

Apostoła Piotra, że to on przyprowadził swojego młodszego brata do Chrystusa  

i wprowadził go do grona apostołów. W kulturze rosyjskiej, tak ceniącej pierwszeństwo 

wynikające ze starszeństwa, był to argument nie do obalenia. Po dziś dzień możemy więc 

                                                           
2Ewangelia św. Jana (I, 35-42; 12. 20-22) 
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odwiedzać za naszą wschodnią granicą szereg cerkwi po wezwaniem Andrieja 
Pierwozwannogo (wezwanego jako pierwszy, gr. protokletos). Również dla podkreślenia tego 

dziedzictwa order rycerski św. Andrzeja, który ustanowiony został przez Piotra I, ponownie 

od 1998 r. stanowi najwyższe rosyjskie odznaczenie państwowe, a flota rosyjskiej marynarki 

wojennej i za cara i obecnie pływa pod banderą z krzyżem św. Andrzeja. 

Rosja, poszerzając obszar państwa, szukając doktrynalnego uzasadnienia dla dalszej 

ekspansji, dość szybko odnalazła dla siebie lepszy i zaszczytniejszy rodowód, niż 

pochodzenie od normańskich władców. Umożliwiał on także realizację planów nowych 

zdobyczy terytorialnych. Zaczęto sięgać do najlepszych wzorów. Jak pisał wspomniany wyżej 

najwybitniejszy rosyjski uczony XVIII stulecia i wierny chwalca samodzierżawia Michał 

Łomonosow, istnieje: „ogólne podobieństwo w porządku dziejów rosyjskich  

z rzymskimi, gdzie panowanie pierwszych królów, liczbą lat i władców odpowiada 

samodzierżawiu pierwszych samowładnych wielkich książąt ruskich; obywatelskie rządy  

w Rzymie podobne są do naszego podziału na liczne księstwa i wolne miasta, posiadające 

niejednokrotnie obywatelską władzę; potem jedynowładztwo cezarów zgodne jest  

z samodzierżawiem gosudarów moskiewskich. Jedna w tym porównaniu jest niezgodność, że 

państwo rzymskie pod rządami obywatelskimi doszło do potęgi; w samodzierżawnych do 

upadku. Przeciwnie, przez tę różnorodną wolność myśli Rosja o mało co nie doszła do 

całkowitego upadku; zaś, od początku umocniona samodzierżawiem, po nieszczęsnych 

czasach wzrosła, umocniła się, rozsławiła. Żywimy słusznie wiarę w pomyślność naszej 

ojczyzny, w jedynowładztwie dostrzegając gwarancję naszej szczęśliwości, dowiedzionej tak 

licznymi i tak wielkimi przykładami”3 To nie pierwszy, lecz stanowczy głos, uzasadniający, 

że wielkość Rosji gwarantować może jedynie imperialna władza samodzierżawnych carów. 

Imperator i car Wszechrusi, Katarzyna II (1962 – 1796) jak wiadomo chętnie odgrywała rolę 

europejskiej władczyni i pozostawała w kontaktach z wybitnymi liberalnymi myślicielami 

swojej epoki prowadząc z nimi korespondencję. Oczywiście wiedziała, że najnowsza myśl 

polityczna schyłku XVIII w. zaproponowała ograniczenie władzy monarszej, kontraktualne 

źródło sprawowania władzy i jej podział. Wiedziała i nawet zdarzało jej się pochwalać ten 

model ustroju, ale nie w Rosji, bo jak twierdziła (i nie była w tym odosobniona), system 

samodzierżawny jest jedynym, jaki odpowiada rozległemu terytorium Rosji: „Władca jest 

samodzierżawny, bowiem żadna inna, jak tylko połączona w jego osobie władza nie może 

funkcjonować z powodu przestrzeni tego wielkiego Państwa.”4 

Teoria podkreślająca łączność i podobieństwa (w tym przypadku à rebours) pomiędzy 

Rosją a starożytnym Rzymem nie była ani pierwszą, ani najodważniejszą  

w literaturze rosyjskiej. Znacznie dalej szła szesnastowieczna teoria, którą z lubością 

posługiwał się Iwan Groźny (1533 – 1584), a która też miała związek z terytorium. Podstawę 

stanowiła pochodząca z początków XVI w. i przedrukowywana w licznych latopisach teoria 

o pochodzeniu władców rosyjskich z rodu Rurykowiczów wprost od cesarzy rzymskich. 

Czytamy w niej, że w roku 5457 (bizantyjskim, liczonym „od stworzenia świata”, dodajemy 

do obecnej daty 5508 lat) „cesarz rzymski August swojego krewnego (brata) Prusa osadził  

                                                           
3„Driewniaja Rossijskaja istoria ot naczała Rossijskogo naroda do koncziny wielikogo kniazia Jarosława 

Pierwogo ili do 1054 goda”, Sanktpetersburg 1766, str. 3 
4„Połnoe Sobranie zakonow Rossijskoj Impierii, Sankt Petersburg 1830, t. XVIII, str. 193 
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w dorzeczu Wisły, w miastach Malbork, Toruń, Chojnice i przesławny Gdańsk i innych wielu 

miastach położonych u ujścia rzeki Niemen. I żył tam Prus przez wiele lat do czterdziestego 

pokolenia i od niego po wsze czasy wzięła się nazwa pruskiej ziemi.”5 Dalej przeczytać 

możemy, że po śmierci Gostomysła, wojewody Nowogrodu, wysłano posłów do Ruryka 

(potomka Prusa), z prośbą żeby został tam księciem, jego z kolei potomkami są książęta 

moskiewscy, a więc i ostatni Rurykowicz a pierwszy koronowany car Iwan Groźny, tym 

bardziej, że jego dziad, Iwan III Srogi stał się dziedzicem Nowogrodu podbił hanzeatycką 

republikę Nowogrodzką w 1478 r., a następnie zlikwidował resztki jej autonomii 

przypieczętowując to tak zwaną masakrą nowogrodzką. Po czym, powołując się na swój 

wybitny rodowód, dający mu pokrewieństwo z cesarzami rzymskimi, zaczął Iwan Groźny 

precyzyjnie rozważać, który z europejskich władców jest mu równy i zasługuje na to, by 

nazywać się w korespondencji dyplomatycznej bratem rosyjskiego cara.6 Kandydatów było 

niewielu, gdyż, jak wiemy z relacji legata papieskiego Antonio Possevino, na poczynioną  

w rozmowie wzmiankę o wybitnych władcach chrześcijańskich, Iwan żachnął się, pytając: 

„Jacyż to są władcy na świecie?” Za równych sobie uważał Iwan jedynie cesarza niemieckiego 

i sułtana tureckiego, których przodkowie zasiadali na tronie od stuleci. Na pewno nie mogli 

być „braćmi” królowie Polski i wielcy książęta Litwy, bowiem: Siedmiogród, z którego 

pochodził Stefan Batory (podobnie jak ziemie królów Danii i Szwecji, których ród jest 

mużiczij, nie gosudarskij ) to miejsca nieczestnoje. Uświęcona była natomiast ziemia ruska, 

po której wędrował św. Andrzej. Polscy monarchowie, jako królowie elekcyjni, w ogóle nie 

kwalifikowali się do ról carskich braci, bowiem jak pisał Iwan do Zygmunta Augusta, jest on 

izbrannyj a nie prirożdiennyj, więc „zechcieli twoi panowie obdarować cię i dali ci państwo.” 

Dopytywał się car, z którymi monarchami europejskimi król Szwecji „pozostaje  

w braterstwie” i ironicznie pytał, czy gdyby królem Polski został Jan Kostka7 i nam by było 
jego bratom zie li byti? Nie oszczędził także królowej angielskiej Elżbiety I, która zresztą nie 

protestowała przeciw tytułowi carskiemu dla rosyjskich władców posłusznie nazywając 

Iwana emperor. Jej z kolei zarzucał, że rządzą za nią „kupcy” (był to okres rozkwitu handlu 

Rosji z Anglią) i podsumowywał, że nie jest ona, jak sądził, wielką władczynią, tylko zwykła 

babą. 

W początkach XVI stulecia, za panowania Wasyla III, syna wspomnianego Iwana III 

Srogiego i ojca Iwana IV Groźnego, mnich Filoteusz zwracając się do wielkiego księcia 

moskiewskiego napisał słowa, które zrobiły światową karierę, trwającą obecnie już pięćset 

lat: „…wszystkie państwa chrześcijańskie w twoim w jedno władanie się zeszły, że kolejne 

dwa Rzymy upadły, trzeci natomiast Rzym stoi i trwa, czwartego zaś już nie będzie.”8  

Tak powstała cytowana w tysiącach podręczników i opracowań teoria o Moskwie jako 

                                                           
5R. P. Dmitriewa, „Skazanija o kniaziach władymirskich”, Moskwa 1955, str. 175, 196 i n. Jak to skomentował 

legat papieski Antonio Possevino, przybyły na negocjacje pomiędzy Iwanem Groźnym a królem Polski, car: 

„pożądliwie spoglądał na Prusy, twierdząc, że jest potomkiem brata Cezara Augusta, zwanego Prusem.”,  

w: „Moscovia”, Warszawa 1988, str. 61 
6Korespondencja Iwana Groźnego w: „PosłanijaIwana Groznowo”, Moskwa 1951; „Sbornik Russkogo 

Istoriceskogo Obszcestwa”, t. 71, Sankt Petersburg 1892 
7Wojewoda sandomierski, kandydował w elekcjach 1553 i 1575 
8Tłum. R. Łużny, w: „Słowo o Bogu i człowieku”, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU, Kraków 1995, 

str. 171 - 173 
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Trzecim Rzymie. Wbrew dość powszechnemu mniemaniu nie ma jednak w tekście Filoteusza 

mowy o ambicjach ówczesnych władców Moskwy, jest natomiast wyraźnie sformułowany 

apel rosyjskiej Cerkwi, która po upadku Konstantynopola liczyła na opiekę ze strony 

potężniejącej władzy carów. Szesnastowieczni władcy nie byli wcale chętni do przyjęcia 

dziedzictwa po Drugim Rzymie - Konstantynopolu, mogło ono ich ono bowiem 

zobowiązywać do podjęcia wojny z Turcją, a na to Rosja nie była jeszcze gotowa; bardzo 

aktywnie namawiał ją natomiast do odbicia grodu Konstantyna z rąk niewiernych papież.  

Jednak słowa mnicha Filoteusza, że Moskwa będzie Trzecim Rzymem nie zaginęły  

w ciągu kolejnych wieków, wielokrotnie i w różnych kontekstach bywały przywoływane, zaś 

prawdziwą karierę zrobiły dopiero w XIX w. Do haseł o Trzecim Rzymie dołączyło się  

w myśli XIX w. jako istotny element doktryny przekonanie, że cała Słowiańszczyzna jest 

terytorium realnie należącym się Rosji, lub przynajmniej takim, które powinno być z nią 

połączone szczególnie silnym węzłem, jakim jest prawosławie. W pierwszej połowie XIX w. 

działali snujący dość baśniowe teorie słowianofile, w drugiej znaczący i wpływowy 

międzynarodowy był ruch panslawizmu. Do rosyjskich planów stworzenia pod swoim 

przewodem wspólnoty słowiańskiej, opartej na prawosławiu i sięgającej do kolebki 

prawosławia – Konstantynopola, nie pasowała oczywiście katolicka Polska, która wciąż 

buntowała się i organizowała powstania przeciwko rosyjskim zaborcom, w związku z czym 

zasłużyła sobie na miano „Judasza Słowiańszczyzny” i „robaczywego jabłka w koszyku”. 

Teoria o Słowiańszczyźnie, zjednoczonej pod berłem carów, których wojska zawieszą 

zwycięski sztandar na Hagia Sophia w Konstantynopolu miała licznych zwolenników, którzy 

jak się wydaje szczerze wierzyli w to, że działają w imię słusznej sprawy i nie rozumieli 

przyczyn polskiej niezgody i oporu. Literatura na ten temat jest ogromna, przywołam tylko 

dwie opinie, lecz takie, które wyszły spod piór najwybitniejszych rosyjskich twórców XIX w.  

Aleksander Puszkin w 1831 r. napisał pełen oburzenia wiersz pod tytułem 

„Oszczercom Rosji” skierowany do francuskich obrońców uczestników powstania 

listopadowego, ofiar krwawej pacyfikacji ze strony Rosjan. W wierszu tym widoczne jest 

także zafascynowanie poety wielkością Rosji, która rozciąga się: „od Permu do Taurydy,/ Od 

chłodnych fińskich skał/Po skwarny brzeg Kolchidy,/Od wstrząśniętego Kremla wrót/ Po 

Chin znieruchomiałych ściany”. Francuskim publicystom natomiast zarzuca poeta wprost:  

 

„O co ten krzyk, trybuni ludu? Czemu/Grozicie Rosji anatemą?/ Co tak wzburzyło was? 

Litewski bunt i kaźń? /To Słowian spór, rodzinny spor domowy,/ Nie rozwiążecie go 

krasomowczymi słowy./Przesądził dawno los tę naszą starą waśń. 

Już wieki oba te plemiona/Wzajemnym gniewem czoła chmurzą,/Nieraz to ich, to nasza 

strona/ Musiała ugiąć się przed burzą./ Kto w tym nierównym wytrwa sporze:/Czy dufny 

Lach, czy wierny Ross,/ Czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie wleją morze?/Czy ono 

wyschnie? Kto powiedzieć może? 

Zostawcie nas, wy, co nie znacie/Tych zakrwawionych kart dziejowych./ Obca wam jest ta 

kłótnia braci,/Ten niepojęty spor domowy,/ Gdy Kreml, gdy Praga się odzywa,/Wy nie 
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słyszycie;/Ale bezmyślnie was porywa/ Odwaga walki rozpaczliwa -/Wy nas 

nienawidzicie...”9 

 

Kilkadziesiąt lat później, w 1877 r. Fiodor Dostojewski nie miał już najmniejszych 

wątpliwości, „czy się słowiańskie rzeki w rosyjskie wleją morze” i tak zwracał się do 

Polaków: „Pojednajcie się i poddajcie się sami, ale wiedzcie, że nigdy nie będzie Starej Polski. 

Jest Nowa Polska, Polska wyzwolona przez cara, Polska odradzająca się, która niewątpliwie 

może oczekiwać w przyszłości jednakowego losu z każdym plemieniem słowiańskim, kiedy 

Słowiańszczyzna wyzwoli się i zmartwychwstanie w Europie. Ale Starej Polski nie będzie 

nigdy, dlatego że ona nie może współistnieć z Rosją.”10 Zjednoczenie Słowiańszczyzny, było 

więc dla Dostojewskiego i wielu mu współczesnych rosyjskich myślicieli misją, moralnym 

obowiązkiem Rosji – tak jak dla Imperium Brytyjskiego misją i zobowiązaniem było, aby 

nieść wśród podbitych ludów „brzemię białego człowieka”. Był to bezinteresowny 

obowiązek, jakiego należało się podjąć w imię krzewienia cywilizacji. „Na czym jednak 

polega korzyść Rosji? (…) A zresztą kiedy, czy często Rosja działała  

w polityce dla swej bezpośredniej korzyści? Czy na odwrót, nie służyła na przestrzeni całych 

swoich petersburskich dziejów obcym interesom z bezinteresownością, która mogłaby 

zadziwić Europę, gdyby ta mogła widzieć jasno, a nie patrzeć na nas zawsze nieufnie, 

podejrzliwie i z nienawiścią?”11 Prawo Rosji do Konstantynopola też nie budziło  

u Dostojewskiego wątpliwości i również łączyło się z wyższą dziejową sprawiedliwością,  

a ponadto, jak twierdził: „Sami Grecy nie mogą teraz odziedziczyć Konstantynopola: nie 

można im oddać tak ważnego punktu kuli ziemskiej, byłoby to stanowczo nie na ich miarę.” 

W związku z tym „…w imię czego, w imię jakiego prawa moralnego mogłaby Rosja starać 

się o Konstantynopol? (…) Ależ właśnie – jako przywódczyni prawosławia, jako jego 

opiekunka i strażniczka…”12 – i tym samym szesnastowieczna cerkiewna teoria o Moskwie 

jako Trzecim Rzymie doczekała się dziewiętnastowiecznej, imperialnej wersji. 

Czas na konkluzję. Wydaje się, że sformułował ją Fiodor Tiutczew (1803 – 1873), 

twórca swego czasu niezwykle wpływowy, który obecnie znany jest powszechnie jako autor 

bardzo popularnej opinii, iż umom Rassii nie pojmiosz. Oto co pisał w wierszu zatytułowanym 

„Rosyjska geografia”. W całości brzmi on następująco:  

 

„Moskwa, gród Piotra i gród Konstantyna,/Carstwa ruskiego serdeczne stolice,/Lecz gdzie 

jego kres, gdzie granice?/Na północ, wschód, południe, zachód?/Najbliższa przyszłość to 

pokaże.Siedem mórz wewnętrznych, siedem rzek,/Od Nilu aż do Newy, od Łaby do 

Kitaju,/Od Wołgi po Eufratu brzeg, Gangesu i Dunaju,/Carstwo rosyjskie co nigdy nie 

przeminie,/Jak przepowiedział Święty Duch i jego prorok Daniel.” 

 

Rosja, kraj bez granic, czwarte imperium według proroctwa proroka Daniela, „jest 

wszędzie, roztacza się na cały świat”, co zgodne jest z jej przeznaczeniem. Jak komentuje ten 

wiersz polski rosjoznawca Jerzy Faryno: „Zmieniając swe granice i centra kulturo-  

                                                           
9Tłum. Julian Tuwim 
10F. Dostojewski, Dziennik pisarza, t. 3, Warszawa 1982, str. 293 
11Tamże, str.1 83 
12Tamże, str. 186 
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i państwowotwórcze, Rosja nigdy się nie wyodrębniła wśród otaczających ludów i ich 

organizacji państwowo-politycznych, a wcielając je w swój skład, nadal miała siebie (ale już 

łącznie z nimi) za Rosję, przybierając rozmaitą nomenklaturę oficjalną.”, stąd też ”…Rosją” 

jest Ukraina i „Rosją” jest, przykładowo, Tatarstan.„ 13. Mogą nią być i niekiedy bywają także 

i inne państwa, inne terytoria. Wystarczy przypatrzyć się historii. 

13Jerzy Faryno, „Rossija”, w: „Mentalność rosyjska. Słownik”, oprac. I Red. Andrzej Lazari, str. 74 
  




