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Katarzyna WalasekUpadek ZSRR jako czynnik katalizujący rozwój rosyjskich koncepcji geopolitycznych
Rosyjskie postzimnowojenne koncepcje geopolityczne wpisują się w szeroki nurt myślenia w kategoriach przestrzennych. 0 terytorium jako jednym z kryteriów wpływających na funkcjonowanie państwa pisał już wybitny historyk i poeta, nadworny carski historiograf z przełomu XVIII i XIX w. - Nikołaj Karamzin1. W opublikowanej przez niego na przestrzeni lat 1818-1829 dwuna- stotomowej Historii państwa rosyjskiego znalazły się stwierdzenia przekonujące o geograficznych determinantach, które dają Rosji prawo do ekspansji i zajmowania nowych obszarów, tak by otrzymać dostęp do mórz2. Owe poglądy, wskazujące na warunki przyrodnicze oraz położenie państwa jako na czynniki dające przyzwolenie do poszerzania zajmowanych terenów, niebawem zyskały na popularności, przy czym nie tylko wśród rosyjskich, ale przede wszystkim niemieckich twórców koncepcji geopolitycznych3. Jak zaznaczył Andrzej Dudek:

1 A. Dudek, Nauka rosyjska, [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. 
Podręcznik akademicki, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 372, Prace Katedry Rosjoznaw- 
stwa Uniwersytetu jagiellońskiego, 7.2 M. Карамзин, История государства Российского, t. 1, [on-line:] http://www.kulichki. com/inkwell/text/ special/history/karamzin/karahist.htm, odczyt: 20 VIII 2011.ł P. Eberhardt, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny’’ R. 78, 2006, nr 4, s. 457; Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wybór i oprać. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, tłum. Z. Choderny-Loew, P. 0. Loew, Poznań 2000, Po
znańska Biblioteka Niemiecka, 10.4 A. Dudek, op. cit., s. 372.

W XIX w. powstały znaczące opracowania historyczne. Plejadę wybitnych historyków tego okresu rozpoczyna Nikołaj Karamzin (1766-1826) - pisarz i poeta, mianowany w 1803 r. historiografem carskim, twórca dwunastotomowej Historii pań
stwa rosyjskiego, doprowadzonej do czasów „Smuty”4.

http://www.kulichki
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Dzieła Mikołaja Karamzina zapoczątkowały w nauce rosyjskiej stulecie nacechowane historiozofią. Od tego czasu często zwracano uwagę na czynnik geograficzny w różnych konfiguracjach, co położyło podwaliny pod późniejsze koncepcje geopolityczne. Elementy myślenia przestrzennego pojawiły się w pracach takich XIX-wiecznych rosyjskich historyków, jak Nikołaj Polewoj, Siergiej Sołowjow, Konstantin Biestużew-Riumin, Wasilij Kluczewskij czy Michaił Pokrowskij. Wydaje się, że właściwym jest zaliczenie do grona twórców rosyjskiej myśli „pregeopolitycznej” również Gieorgija Wiernadskiego oraz Konstantina Leontjewa czy Nikołaja Danilewskiego, którego książka Rosja i Eu

ropa. Pogląd na kulturalne i polityczne stosunki świata słowiańskiego z grecko- 
-romańskim zakładała, że Rosja stanowi samoistny, odmienny od europejskiego obszar cywilizacyjny5.

5 Zob.: J. Diec, Rosyjska myśl filozoficzna i polityczna, [w:] Rosjoznawstwo..., s. 360.6 В. Ламанский, Три мира азийско-европейского материка, Санкт-Петербург 1892.7 J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideolo
gicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010, s. 105.в П. П. Семенов, В. И. Ламанский, Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества, t.1-19, Санкт-Петербург 1899-1913.4 Schemat podziału świata na czynnik „tellurokratyczny" oraz „talassokratyczny" pojawił się w pracach autorów zaliczanych dzisiaj do klasyków geopolityki, tzn. doradcy prezydenta Teodora Roosevelta - Alfreda Thayera Mahana, gorącego zwolennika twierdzenia, że kontrola nad morzami i oceanami daje możliwość rozwoju handlu, a to z kolei czyni dane państwo hegemonem; a także brytyjskiego geografa - Halforda Johna Mackindera - twórcy słynnego modelu przestrzennego globu ziemskiego z wyznaczonymi Światową Wyspą i Obszarem Osiowym. Obszerniejsze informacje na temat postaci Alfreda Thayera Mahana zawiera słownik: L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, s. 56. Natomiast o jego postulatach, ich społecznym oddźwięku oraz wpływie na amerykań-

Idee zaproponowane przez Mikołaja Danilewskiego rozwinął historyk, sla- wista i geograf Władimir Łamanskij. Publikując w 1892 r. pracę Trzy światy 
kontynentu azjatycko-europejskiego6, badacz wyodrębnił trzy kluczowe dla zrozumienia roli Rosji na świecie obszary o znaczeniu geograficzno-kulturowym, mianowicie: Europę właściwą rozumianą jako czynnik romano-germański, Azję właściwą oraz tzw. świat środka, który balansuje między katolicko-protestan- cką Europą Zachodnią a niechrześcijańską Azją. Według rzeczonej koncepcji, rosyjskie imperium zajmuje czołowe miejsce wśród obszarów wspomnianego „świata środka", a jego głównym zadaniem jest opanowanie w całości owego terytorium7 *. Te poglądy znalazły kontynuację w myśli międzywojennych Euro- azjatów, o której mowa w dalszej części niniejszego tekstu.Wraz z Władimirem Łamanskim pracę zatytułowaną: Rosja. Pełne geogra
ficzne opisanie naszej ojczyzny3 opublikował inny uczony - Piotr Siemionów Tienszanskij. Ten przyrodnik i geograf, wiceprezes założonego w 1845 r. Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, w którym działał również Łamanskij, zbliżał się w swych poglądach do anglosaskich koncepcji9 dotyczących podziału 
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świata na walczące między sobą żywioły: morski czyli „talassokratyczny”10 oraz kontynentalny - „tellurokratyczny”11, nadając im jednak swoisty, indywidualny odcień:

skie myślenie ekspansjonistyczne przeczytać można w:G. B. Tindall, D. E. Shi, Histo
ria Stanów Zjednoczonych, tłum. A. Bartkowicz, H. Jankowska, J. Ruszkowski, Poznań 2002, s. 871-872. Drugi z wymienionych pionierów anglosaskiej myśli geopolitycznej, Halford John Mackinder, był głównym założycielem London School of Economics, a także jej wieloletnim dyrektorem. Swoje koncepcje dotyczące geopolityki po raz pierwszy przedstawił w 1904 r., publikując w czasopiśmie „Geographical Journal" artykuł pod znamiennym tytułem: The Geographical Pivot of History. Stworzony przez Mackindera model świata zakładał istnienie World Island czyli Światowej Wyspy, składającej się z Europy, Azji i Afryki. Na jej powierzchni znajduje się tzw. Pivot Area - Obszar Osiowy, pokrywający się z terenami Azji Środkowej. Wokół owego Obszaru Osiowego rozciągają się natomiast Strefa Wewnętrzna (Europa, Bliski Wschód, Chiny, Półwysep Indyjski) oraz Zewnętrzna (obie Ameryki, Wielka Brytania, Indonezja, Australia, Japonia). W kolejnej wersji swojej teorii Mackinder zmienił nieco nazewnictwo i zasięg poszczególnych stref. Należy zaznaczyć, że wymieniony Obszar Osiowy uzyskał miano Heartlandu czyli Obszaru Centralnego i został ostatecznie usytuowany bliżej terenów środkowo-północnych Światowej Wyspy, dzięki czemu objął Europę Środkowo-Wschodnią. Najsłynniejsze, wielokrotnie cytowane prawo związane z koncepcją geopolityczną Mackindera mówi, że: kto panuje nad Europą Wschodnią, ten włada Obszarem Centralnym; kto panuje nad Obszarem Centralnym, włada Światową Wyspą; kto panuje nad Światową Wyspą, włada światem. Zatem Mackinder to zdecydowany zwolennik „tellu- rokracji". Zob. więcej: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii 
politycznej i geopolityce. Terminologia, Warszawa-Łódź 2002, s. 53-55, Kompendium Wie
dzy o... Co ciekawe, mimo licznych zmian, jakie ten geopolityk wprowadził do swoich teorii, częste jest powoływanie się jedynie na jego pierwotne założenia, z Obszarem Osiowym na terenie Azji Środkowej. Tak czyni chociażby Aleksander Dugin. Rozważania Mackindera znalazły duży oddźwięk w środowisku i doczekały się licznych nawiązań w teoriach: Nicolausa Spykmana, Roberta Strausz-Hupe czy Saula B. Cohena. Zob.: L. Moczulski, Geopolityka. 
Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 26-41.10 Definicja pojęcia talassokracji mówi, że jest to „termin określający dominację potęg morskich. Pojęcie używane do klasyfikacji orientacji morskocentrycznej danego ośrodka siły”. Zob.: L. Sykulski, op. cit., s. 97.11 W wyżej wymienionym słowniku pojęcie tellurokracji zdefiowano jako „termin określający światową dominację mocarstw lądowych. Pojęcie używane do klasyfikacji orientacji lą- dowocentrycznej danego ośrodka siły". Zob.: ibidem.12 Ю. Тихонраbob, Геополитика, Москва 2000, s. 179, tłum, własne.

Teoria Piotra Siemionowa Tienszanskiego, w odróżnieniu od analogicznych zachodnich koncepcji, nie absolutyzowała przyrodniczo-geograficznych, biologicznych, historycznych, rasowych, etnicznych bądź innych czynników charakteryzujących przestrzeń geograficzną, ani też ich połączeń (w rodzaju „życiowej przestrzeni”) jako przyczyn rozwoju systemów terytorialno-politycznych. Antropogeografizm rosyjskiego naukowca wymagał, by rozpatrywać owe czynniki oddzielnie, w tym także wskaźniki o charakterze ekonomicznym i socjokulturowym, w pierwszej kolejności - jako rezultaty ludzkiej działalności „w dziedzinie materialnej i duchowej”12.
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W pracy zatytułowanej 0 potędze terytorialnego władania na przykładzie 

Rosji. Zarys geografii politycznej Piotr Siemionów Tienszanskij określił Rosję jako imperium rozmieszczone między dwoma oceanami, co stanowiło według niego przykład jednego z trzech typów potęg państwowych13. Podczas gdy Bizancjum lub starożytny Rzym okalały pierścieniem posiadane terytoria, a Anglia czy Holandia rozrastały się na zasadzie generowania kolonii, to Rosja stanowiła wielką połać kontynentu oblaną wodami. Interesującym wydaje się, że Tienszanskij do tejże samej grupy państw zaliczył również Stany Zjednoczone. Dla samej Rosji natomiast, w związku z jej nierównomiernym rozwojem i podziałem na zachodnią - zaludnioną i dobrze prosperującą część - oraz zaniedbane wschód i północ, przygotował plan zakładający rozwój czterech punktów mających pomóc w scaleniu kraju. Badacz koncepcji geopolitycznych, Piotr Eberhardt, tak scharakteryzował projekt rosyjskiego uczonego:

13 В. Семенов-Тян-Шанский, О могущественном территориальном владении приме
нительно к России. Очерк по политической географии, Петроград 1917.14 Р. Eberhardt, Prekursorzy..., s. 466.

Dlatego proponuje on stworzyć cztery wielkie bazy rozwoju kulturalno-ekono- micznego kraju: uralską, ałtajską, północno-turkiestańską z Siedmiorzeczem i bajkalską. Koncepcja ta doprowadzi do integracji obszarów zauralskich. Po zrealizowaniu tego programu Rosja uzyska pozycję mocarstwa światowego, rozciągającego się od Pacyfiku po Atlantyk. Można przyjąć, że program ten był wcielany w życie w trakcie stalinowskiej industrializacji14.Wśród przedwojennych twórców rosyjskiej myśli geopolitycznej nie można zapomnieć o Aleksieju Wandamie oraz Iwanie Dusinskim. Pierwszy z wymienionych to postać nieco zagadkowa, o interesującej biografii. Mimo że wywodził się z niższych warstw społecznych, zdołał sięgnąć po zaszczyty i intratne posady, w tym stanowisko w ambasadzie rosyjskiej w Chinach. Dwie opublikowane przez niego prace, mianowicie Наше положение („Nasza pozycja") oraz 
Величайшее из искусств („Największe ze sztuk"), które ukazały się w latach 1912-1913, stanowiły ważny krok w rozwoju rosyjskiej myśli geopolitycznej. W owych tekstach carski żołnierz nakreślił szeroki, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni, obraz świata podzielonego na państwa i strefy ich wpływów. Główni gracze - zaciekli przeciwnicy w walce, której stawką jest przeżycie - to Anglosasi, czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, oraz Rosja. Śledząc ich losy, Aleksiej Wandam poczynił liczne i nietracące na aktualności spostrzeżenia. Wedle jego uwag Rosja, by stawić czoła przeciwnikom i rozwijać się w prawidłowy sposób, powinna skierować się w kierunku wschodnim i południowym. To tam leżą urodzajne, nasłonecznione ziemie oblewane przez ciepłe, niezamarzające morza. To tam znajdują się potencjalne miejsca budowy portów, które dadzą Rosji szansę wyjścia na Ocean Spokojny i przeistoczenia się z państwa 
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typowo kontynentalnego w posiadacza rozwiniętej floty handlowej i baz przeładunkowych. Jak pisał Aleksiej Wandam, narodowi rosyjskiemu nie brakowało życiowej energii, inicjatywy handlowej, której uosobieniem dla geopolityka był kupiec Grigorij Szelechow15 - jeden z głównych twórców świetności tzw. rosyjskiej Ameryki, człowiek wielkiej odwagi i wyobraźni. W grze o przetrwanie dużą wagę miał fakt dostępu Rosji do Pacyfiku i ugruntowana pozycja na południu, co wedle Aleksieja Wandama było w stanie zabezpieczyć kraj przed zredukowaniem go do nieprzyjaznych człowiekowi terenów północnych.

15 Na temat rosyjskich wypraw na tereny kontynentu północnoamerykańskiego, Kompanii Rosyjsko-Amerykańskiej oraz tzw. rosyjskiej Ameryki zob.: А. Бушков, Русская Америка, 
слава и позор, Москва 2006; L. Т. Black, Russians in Alaska. 1732-1867, Fairbanks 2004. Informacje na temat G. Szelechowa - jednego z kupców i twórców tzw. rosyjskiej Ameryki: F. A. Golder, Russian Expansion on the Pacific 1641-1850. An Account of the Earliest and 
Later Expeditions made by the Russians along the Pacific Coast of Asia and North America; 
Including Some Related Expeditions to the Arctic Regions, Cleveland 1914.16 R. Czachor, Rosyjska geopolityka początku XX wieku. Koncepcja Iwana Dusinskiego, „Wrocławski Przegląd Międzynarodowy" 2008, nr 1-2, s. 35-55.17 П. Казанский, Власть Всероссийского Императора. Очерки действующего 
русского права, Одесса 1913.18 М. Смолин, Очерки имперского пути. Неизвестные русские консерваторы второй 
половины XIX- первой половины XX века, Москва 2000, s. 29 (tłum, własne).

W 1919 r. zmarł inny rosyjski twórca myśli geopolitycznej - Iwan Dusin- skij. 0 życiu tego prawicowego publicysty wiadomo niewiele: zajmował stanowisko bibliotekarza przy jednym z rosyjskich uniwersytetów, należał także do Towarzystwa Wschodoznawczego w Odessie16 w czasie, gdy jego prezesem był profesor Piotr Kazanskij - znamienity prawnik, specjalista prawa międzynarodowego, autor książki Власть Всероссийского Императора. Очерки 
действующего русского права („Władza Imperatora Wszechrosji. Szkice o obowiązującym prawie rosyjskim”)17 18, która ukazała się w 1913 r. Praca została napisana w duchu narodowym, z pełnym poświęceniem ojczyźnie-imperium. Wspominał o tym badacz spuścizny Dusinskiego - Michaił Smolin:Owa książka przenosi naszą uwagę z ogólnej rozmowy o wadze odrodzenia rosyjskiej państwowości na kwestię uświadomienia sobie konieczności namysłów nad konkretnymi formami, przejawami i zadaniami Naczelnej Władzy, w oczekiwanej przez nas przyszłości Imperium Rosyjskiego. W rosyjskiej literaturze jest tylko jedna książka, którą można umieścić w tym samym szeregu z „Władzą Wszechrosyj- skiego Imperatora” - to książka Lwa Tichomirowa „Monarchiczna państwowość”1”.Iwan Dusinskij podzielał poglądy zawarte w książce Piotra Kazańskiego, co więcej, sam opublikował dzieło stworzone w podobnym duchu, poruszając w nim jednak nieco inne kwestie. Основные вопросы внешней политики 
России в связи с программой нашей военно-морской политики („Kluczowe 
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zagadnienia rosyjskiej polityki zagranicznej w odniesieniu do programu naszej polityki morskiej")19 ukazywały się początkowo w odcinkach w gazecie ode- skiej „Русская Речь”, a następnie wydane zostały w 1910 r. w wersji książkowej. Obecnie zapiski Iwana Dusinskiego, jak wiele innych publikacji przedwojennych rosyjskich geopolityków, doczekały się ponownego wydania, ale pod zmienionym tytułem: Geopolityka Rosji20

19 И. Дусинский, Основные вопросы внешней политики России в связи с программой 
нашей военно-морской политики, [on-line:] http://dugward.ru/library/dusinskiy/dusin- skiy_osnovnye_voprosy.html, odczyt 20 VIII 2011.20 Idem, Геополитика России, сост. М. Смин, Москва 2003, Пути русского имперского 
сознания.21 Polskie tłumaczenia słowa евразййство przybierały różne formy. Pierwszym badaczem, który zajął się tym kierunkiem myśli politycznej był Marian Zdziechowski - historyk idei i literatury, filolog, filozof, krytyk literacki i publicysta, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1922 r. opublikował on na powyższy temat artykuł, w którym posłużył się formą „eurazjatyzm". Inny polski badacz, Marian Uzdowski, w jednym ze swoich tekstów (Eurazjanizm. Nowa idea w rosyjskim ruchu przeciw komunistycznym, Warszawa 1928) przyjął formę „eurazjanizm". O tych koncepcjach pisał m. in. M. Kornat, Poczqtki studiów 
sowietologicznych i wschodoznawczych w Polsce (1919-1939). Ośrodki, czasopisma, badacze, „Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2002, t. 2, nr 5(9). Współcześnie badacze zaproponowali kolejne formy tłumaczenia: Roman Bácker oraz Iwona Massaka - „eurazjatyzm", natomiast Lucjan Suchanek, a także Hanna Kowalska - „euroazjanizm". W niniejszym tekście zastosowano ostatni z wymienionych wariantów.
22 Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев, кн. 1, София 1921.

Według wspomnianego już Michaiła Smolina praca Iwana Dusinskiego stanowi najbardziej udane dopełnienie tez postawionych przez Mikołaja Danilew- skiego w książce Rosja i Zachód. Wydaje się również, że prezentowane stanowisko - czyli przekonanie o tym, że najważniejszym celem politycznym Rosji jest utrzymanie dotychczasowej rangi potężnego, ale i wyjątkowego mocarstwa, a nawet i dalsza ekspansja terytorialna, zwłaszcza w kierunku wschodnim i południowym, a w końcu stworzenie imperium decydującego o losach całego świata - to zwielokrotnione postulaty Władimira Łamanskiego, Aleksieja Wan- dama czy Nikołaja Trubieckiego.Ostatnia z wymienionych wyżej postaci - Nikołaj Trubieckoj - związana była z grupą międzywojennych twórców tzw. eurazjanizmu21, do której należeli również: Piotr Sawickij, Piotr Suwczynskij, Nikołaj Aleksiejew, Gienadij Wier- nadskij, Georgij Fłorowskij czy Lew Karsawin. Początki eurazjanizmu wiążą się z opublikowanym w Sofii w sierpniu 1921 r. almanachem pt. Исход к Востоку („Wyjście na Wschód"), który zawierał swoisty program tej niejednorodnej grupy myślicieli22. Jak pisze Jakub Potulski:Orientacja „na Wschód”, ku ludom wielkiego stepu, w pozytywnym kontekście była specyficzna dla idei całego ruchu Euroazjatów i stanowiła kluczową formułę mię

http://dugward.ru/library/dusinskiy/dusin-skiy_osnovnye_voprosy.html
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dzywojennego eurazjatyzmu. W geopolitycznym opisie świata eurazjaci uważali Rosję za kontynuatorkę mongolskiej polityki zjednoczenia pod silną władzą całej przestrzeni Eurazji, co stanowić miało podstawę geopolitycznej strategii Rosji23.

23 ). Potulski, op. cit., s. 108.24 L. Syku Iski, Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współ
czesnej Rosji, [w:] Między historią, literaturą i polityką, red. T. Nodzyński, Częstochowa 2009, s. 149.25 L. Moczulski, op. cit., s. 33-34.

To, niezbyt przecież popularne, przekonanie o geopolitycznej spuściźnie, jaka przypadła Rosji po imperium mongolskim, międzywojenni eurazjaniści włączyli do rozbudowanej koncepcji historiozoficznej. Jednym z elementów ich myślenia była również głęboka niechęć wobec Zachodu jako tworu prezentującego obce Rosji wartości, których należy się wystrzegać. Propagowano ideokrację, czyli system rządów stworzony w oparciu o z góry narzucony system wartości, zakładający istnienie głównej idei, ale zupełnie innej niż występujące w Europie Zachodniej24. Jeszcze jedną wartą podkreślenia cechą koncepcji eurazjani- stów był stosunek do prawosławia, które stanowić miało o wyjątkowości Rosji.Okres po 11 wojnie światowej stanowił ciężką próbę dla rozwoju geopolityki, którą na Zachodzie, nie do końca słusznie, łączono z nazizmem, a w ZSRR oficjalnie w ogóle zakazano:Bez wątpienia haushoferowska Geopolitik była narzędziem hitlerowskich Niemiec, choć bardziej propagandy niż polityki. Ale nie oznacza to jeszcze, że szukanie związków między historią a geografią oraz między przestrzenią a polityką nie może w równej mierze służyć pokojowi. (...) Jednak przez ponad ćwierćwiecze po drugiej wojnie światowej samo słowo „geopolityka” dla literatury zachodniej, głównie anglosaskiej, brzmiało podejrzanie. Haushofer potępiony został w czambuł, Mackin- der traktowany był krytycznie, a co najmniej podejrzliwie. Ideologizacja polityki, typowa dla okresu zimnej wojny, umacniała te przekonania25.
Mimo niesprzyjających czynników, dorobek międzywojennych eurazjani- stów znalazł swoją kontynuację w pracach syna Nikołaja Gumiłowa i Anny Ach- matowej, historyka Lwa Gumiłowa, który wielokrotnie podkreślał znaczną rolę ludów stepu w kształtowaniu rosyjskiej historii. W parze z tym przekonaniem szły także przemyślenia, że Rosja stanowi oddzielny od europejskiego superet- nos, a tym samym nie może przejmować obcych dla siebie wzorów. Rosja posiada ogromne terytorium ze specyficznym krajobrazem. Na północy rozciągają się bowiem nieprzebrane lasy, na południu zaś stepy. Owa wyjątkowość natury stworzyła, według Lwa Gumiłowa, odrębny typ kulturowo-cywilizacyjny, czyli wspomniany już superetnos, który dzieli się na etnosy (wielkoruski, białoruski, ukraiński, kazachski, turkmeński) i subetnosy. Mimo takiego rozdrobnienia 
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istnieje czynnik jednoczący - środowisko geograficzne, które wygenerowało wspólną historię oraz kulturę ludów tam zamieszkujących26.

26 P. Eberhardt, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, „Przegląd Geograficzny" r. 77, 2005, nr 2, s. 180.27 M. Смолин, Панславистский политический теоретик в истории русской геополи
тики, [w:] И. Дусинский, Геополитика России..., s. 5 (tłum, własne).28 Zob. więcej: Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, red. J. Zołotowski, tłum. P. Burek, red. nauk. H. Kowalska-Stus, L. Suchanek, Kraków 2004, s. 145-149.

W przedmowie do wznowienia dzieła Iwana Dusinskiego, które w 2003 r. ukazało się pod uwspółcześnionym tytułem Geopolitika Rossiji („Geopolityka Rosji"), Michaił Smolin tymi słowy nakreślił sytuację myśli geopolitycznej w okresie radzieckim i tuż po rozpadzie ZSRR:Geopolityka jako dyscyplina akademicka jest nauką stosunkowo młodą, ponieważ narodziła się na przełomie XIX i XX wieku. I oto minęło już całe stulecie polityki, a uczeni nadal spierają się o przedmiot jej badań i naukowości. Obecnie można potwierdzić tylko jedno: otóż geopolityka, ze względu na swoje koncepcje, niezwykle silnie wpłynęła i nadal wpływa na międzynarodową politykę. W Rosji przez długi czas była ona, podobnie jak i genetyka, zakazana i wiodła mizerny żywot pod szyldem geografii politycznej. Rozpad systemu radzieckiego także nie sprzyjał poważnemu praktycznemu zainteresowaniu geopolitycznymi konstrukcjami - spowodowane to było słabością rosyjskiej państwowości27.
Z drugiej jednak strony, to właśnie geopolityka próbowała zapełnić próżnię, jaka pojawiła się w momencie upadku Związku Radzieckiego. Przestało istnieć supermocarstwo, mapa świata uległa całkowitemu przeobrażeniu - runął system dwubiegunowy. Terytorium, jakie do tej pory zajmował ZSRR, diametralnie się skurczyło, część Rosjan nagle znalazła się na obczyźnie, odżyły sztucznie zamrażane spory etniczne, na obrzeżach powstały niestabilne punkty zapalne. Wraz ze zmianą granic, Rosja została pozbawiona licznych strategicznych źródeł surowców. Każda z wyżej wymienionych kwestii w wyraźny sposób rzutowała na postrzeganie państwa przez jego obywateli. Z rangi mieszkańców supermocarstwa, którego posunięcia świat śledził z zapartym tchem, Rosjanie stali się obywatelami państwa wywierającego wpływ jedynie w regionie. Do zmian doszło również na poziomie społecznym - część elit uwierzyła w możliwość wdrożenia mechanizmów funkcjonujących na Zachodzie, zwłaszcza w sferze ekonomicznej, czego przykładem stała się tzw. terapia szokowa Jegora Gajdara28.Prozachodnie myślenie z początku lat 90. XX w. znalazło swoje odzwierciedlenie również w koncepcji polityki zagranicznej, której twórcą był Andriej Ko- zyriew, zwolennik idei budowy jednolitej Europy z Rosją jako równoprawnym jej elementem.
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Z politycznego i prawnego punktu widzenia już się dokonuje powrót Rosji do Europy, jako normalnego, demokratycznego państwa. Rosja ma większe możliwości oddziaływania na przebieg spraw europejskich niż jej poprzednik - ZSRR. Ale nie jest to czynnik zagrożenia militarnego, lecz czynnik współpracy29 * *.

29 A. Kozyriew, Demokratyczna transformacja, tłum. K. W. Smerd, Warszawa 1995, s. 168.:i0 R. Backer, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, s. 233.!1 J. Potulski, op. cit., s. 117-118.

Zarówno Jegor Gajdar, jak i Andriej Kozyriew próbowali wdrażać w życie nieco idealistyczne koncepcje, które nie przystawały do sytuacji, w jakiej znalazła się Rosja na początku ostatniej dekady minionego wieku.Akademicką wersję współczesnego, postzimnowojennego zapadnictwa prezentuje Dymitr Trenin.Rosja wg Trenina zawsze była częścią Zachodu i to zarówno pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, jak i kulturowym. Teza ta co prawda sytuuje się na tym samym obszarze holistycznego ujmowania miejsca Rosji, co w przypadku eurazjatyzmu, ale jest wobec niej przeciwstawna. Zgodnie zatem z poglądami Trenina Rosja winna na powrót stać się Zachodem. Mamy w tym przypadku do czynienia nie z wąskogeograficznym pojmowaniem Zachodu, ale jako pewnej całości kulturowej, historycznej i zarazem geopolitycznej - jako swoistej międzynarodowej wspólnoty społeczeństw3".
jeśli plany Jegora Gajdara oraz Andrieja Kozyriewa po zderzeniu z rzeczywistością uległy pewnemu wyczerpaniu, to teoretyczne rozważania Dymitra Trenina nadal pozostają aktualne.Po rozpadzie Związku Radzieckiego i reformach liberalnych, które przyniosły pogorszenie stanu materialnego społeczeństwa rosyjskiego, doszło do zmian w myśleniu: początkowe nadzieje wiązane z Zachodem przeobraziły się w obawy i negację. Ta trudna i w wielu aspektach nieudana transformacja stanowiła punkt wyjścia dla rozważań dotyczących tożsamości narodowej. W momencie, gdy wzorce funkcjonujących na Zachodzie mechanizmów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zaczęto stawiać pytania o ich zasadność i adekwatność, o miejsce i rolę Rosji w postzimnowojennym świecie. Na znaczeniu zyskała ponownie myśl o azjatyckim, wschodnim kierunku, wedle którego powinno się orientować Rosję:W tej sytuacji eurazjatyzm stał się jedyną ideą, która okazała się przydatna w rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych. (...) Akceptacja eurazjatyzmu jako ideologii odrzucającej uniwersalizm wzorów zachodnioeuropejskich i podnoszącej problem wyjątkowości państwa i społeczeństwa rosyjskiego stanowiła reakcję na sytuację, w której znalazła się Federacja Rosyjska w połowie lat dziewięćdziesiątych".
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Wychodząc od międzywojennej dyskusji nad miejscem Rosji w dziejach świata, postzimnowojenni neoeuroazjaniści nadali jej bardziej geopolityczny wydźwięk. Mimo że wiele założeń pozostaje wspólnych, sam ruch i jego przedstawiciele prezentują różne natężenie postaw, zwłaszcza w stosunku do Zachodu. Podczas gdy propozycje Elgiza Pozdniakowa charakteryzuje ton umiarkowany i wyważony, Aleksandr Dugin przemawia znacznie ostrzej, jego krytyczne nastawienie do żywiołu morskiego, który utożsamia ze światem anglosaskim, opiera się na sprzeciwie wobec programowego ujednolicania świata, wobec agresywnego neomondializmu, prób utworzenia global governence i wszelkich przejawów globalizacji, co oczywiście charakteryzuje program nie tylko tego przedstawiciela neoeuroazjanistów.Prace Aleksandra Dugina stanowią ważny głos w dyskusji nad teraźniejszym i przyszłym miejscem Rosji na światowej szachownicy. Czerpiąc z prac klasyków geopolityki - zwłaszcza kontynentalisty Halforda Johna Mackindera, a dokładnie pierwotnej wersji jego koncepcji dotyczącej historii świata jako odwiecznej walki między mocarstwami kontynentalnymi i morskimi - Aleksander Dugin wpisuje się w długi szereg myślicieli, którzy wierzyli w manichejską mapę cywilizacji. Dla rosyjskiego geopolityka wyraźnym aksjomatem pozostaje także przekonanie o eurazjatyckim kontynencie jak o centrum świata, z Rosją - jego osią i najważniejszym miejscem w całym obszarze kontynentalnym.Po rozpadzie ZSRR doszło do zwycięskiej dominacji czynnika atlantyckiego czyli anglosaskiego, który poprzez wszechogarniającą globalizację, czy to na polu polityki, gospodarki, obronności czy w końcu kultury, dąży do ujednolicenia świata i narzucenia mu jednakowych wzorców. Aleksandr Dugin, jak i wielu innych współczesnych rosyjskich geopolityków, nie neguje dorobku kultury anglosaskiej, ale proces unifikacji, w ramach którego nie ma miejsca na inne, kontynentalne struktury. Zatem w postzimnowojennym neoeuroazjanizmie pojawiły się elementy właściwe myśleniu międzywojennych eurazjanistów:Z kolei A. Dugin w pełni utożsamia się z wrogim nastawieniem twórców eurazja- tyzmu do cywilizacji zachodniej. Filozofia, którą reprezentuje Zachód, jest według niego zabójcza dla Rosji. W dodatku jest ekspansywna i próbuje narzucić światu swój punkt widzenia, a więc globalizm, filozofię kartezjańską i oświeceniową, indywidualistyczny styl życia, deprawację moralną, konsumpcjonizm, materializm i dominację ekonomizmu w życiu jednostki i społeczeństwa. Idee eurazjatyckie stanowią zaprzeczenie Zachodu. Na Wschodzie zaś dominuje przewaga elementu duchowego nad materią, tradycja jest ważniejsza od demokracji, interesy kolektywu i wspólnoty przeważają nad interesami jednostki32.

32 P. Eberhard t, Rosyjski eurazjatyzm..., s. 183.
Postzimnowojenna rosyjska myśl geopolityczna to jednak nie tylko atlantycyzm i neoeuroazjanizm. W poszukiwaniach odpowiedzi na pytania o tożsamość oraz 
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miejsce we współczesnym świecie powrócono także do innych przedwojennych koncepcji. Poprzez odwołania do pism Aleksieja Wandama, Konstantyna Leontjewa czy późniejszego badacza - Lwa Gumiłowa, uformował się neobi- zantynizm, którego przedstawiciel, Artur Ustian, wyraźnie oparł się na pracach wyżej wymienionych teoretyków.Wielu politologów i geopolityków zwróciło uwagę na tezy postawione w XIX w. przez Nikołaja Danilewskiego, mówiące o pogrążaniu się w chaosie zachodniej cywilizacji, a także odrzucaniu przez nią Rosji i negowaniu jej jako tworu wyjątkowego, odrębnego, mającego szczególne znaczenie. Ku pracom Nikołaja Danilewskiego zwróciła się m.in. Natalia Narocznicka, która twierdzi, że reformy liberalne, jakie wprowadzano po rozpadzie ZSRR, były błędnymi posunięciami, katastrofalną kalką modelu zachodniego, który społeczeństwu rosyjskiemu przyniósł głęboki kryzys finansowy. Szumnie ogłaszany po zakończeniu zimnej wojny „koniec historii”’3 prowadzi, wedle badaczki, do wizji świata ujednoliconego, a tym samym spłyconego i zniewolonego. W nim nie ma miejsca na Rosję, której zadaniem jest obrona pluralizmu kulturowego, walka o prawo do zachowania odrębnej tożsamości kulturowo-politycznej oraz przeciwstawianie się nihilizmowi* 34. Podkreślając aktualność sądów XIX-wiecznego rosyjskiego myśliciela, który wskazywał na odmienność Rosji od romano-germańskiej cywilizacji europejskiej, Natalia Narocznicka twierdzi, że po zakończeniu zmagań zimnowojennych owa różnica na nowo stała się widoczna. Badaczka pisze wręcz, że wrogi stosunek do komunizmu maskował jedynie negatywny stosunek do Rosji w ogóle. Po rozpadzie ZSRR geopolityczne naciski Zachodu ujawniły się w całej swej okazałości, zwłaszcza że Europa została zdominowana przez amerykański atlantyzm niosący ze sobą liberalną strategię globalizacji, w której nie ma miejsca nie tylko na prawosławną Rosję, ale na żadną inną wielką cywilizację. Niestety, wedle Natalii Narocznickiej, część intelektualnej elity rosyjskiej35 uległa złudnemu przekonaniu, że należy się włączyć w ów proces globalizacji jako projekt syntezy światowych cywilizacji, który zaciera granice, także te między narodami36.
” Jest to wyraźne nawiązanie do głośnego eseju Francisa Fukuyamy Koniec historii?, który stał się zaczątkiem książki The End of History and the Last Man, gdzie autor głosi, że wraz z upadkiem komunizmu historia w pewnym sensie się skończyła. Teraz nastał czas, by wszystkie państwa przyjęły liberalną demokrację. F. Fukuyama, Koniec historii?, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Kraków 2009.34 W owych stwierdzeniach N. Narocznicka zbliża się do poglądów innego rosyjskiego uczonego, Aleksandra Panarina, głoszonych po rozpadzie ZSRR.35 Zarzuty te Natalia Narocznicka kieruje zwłaszcza pod adresem wspomnianego już Dmi- trija Trenina.36 H. Нарочницкая, Россия - это модель мира, [on-line:] http://www.narochnitskaia. ru/cgi-bin/main.cgi?item=lr500rl01120010541, odczyt: 10 V 2011.

http://www.narochnitskaia
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Ponadto po rozpadzie ZSRR ponownie wydano książki Iwana Dusinskiego, Aleksieja Wandama, pojawiły się też podręczniki do zajęć akademickich o tematyce geopolitycznej. Rozpoczęto także druk czasopism podejmujących problematykę tożsamości, bezpieczeństwa, geokultury. W 1993 r. otwarte zostało Centrum Studiów Geopolitycznych zlokalizowane w Instytucie Geograficznym Rosyjskiej Akademii Nauk - pierwszy tego typu ośrodek rosyjski po upadku ZSRR. Dyrektorem placówki został Władimir Kołosow, znawca geografii politycznej, geopolityki, politolog37. W nieco późniejszym okresie pojawiły się również strony internetowe poszczególnych geopolityków bądź poświęcone omawianej tematyce.

37 Informacje dotyczące funkcjonowania Centrum Studiów Geopolitycznych znajdują się pod adresem internetowym: http://geopolitic.igras.ru/, odczyt: 20 V 2011.

W tytule niniejszej pracy została zawarta teza o upadku ZSRR jako czynniku katalizującym rozwój rosyjskich koncepcji geopolitycznych. Jest to w dużej mierze twierdzenie trafne, niemniej jednak należy pamiętać o źródłach, do których na początku lat 90. sięgnięto. Prace przedwojennych geografów, wojskowych, historyków stały się podstawą do rozważań o postzimnowojennej Rosji. W oparciu o nie powstały wizje nowego ładu, koncepcje miejsca państwa rosyjskiego w, z jednej strony, regionalizującym się, rozdrobnionym świecie, z drugiej zaś - w globalizującej się międzynarodowej społeczności.
The collapse of the USSR as a factor in catalysing the development of Russian geopolitical concepts
Russia’s post Cold War geopolitical concepts are an important response to the collapse of the Soviet Union. Nikolai Karamzin - a distinguished historian, poet and the tsar's court histographer - already wrote about territory as one of the criteria that affects the functioning of the state. In the nineteenth century, there were many in Russia, who were engaged in pre geopolitical concepts. Before World War II these ideas were developed and completed. After the collapse of the Soviet Union, when Russia had to find their place in the new world, in the new reality - contemporary thinkers and politicians returned to the old geopolitical idea.

http://geopolitic.igras.ru/
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