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Axe is the name of mine, czyli 
Aleksandra Dugina rzecz o Rosji

Za jedną z najstarszych, a zarazem najbardziej nośnych idei geopolitycznych można 
uznać myśl o historii świata, jako ciągłej walce między żywiołami morskimi, czyli 
tallasokratycznymi1, a kontynentem – tellurokracją2. Już ateński arystokrata Tukidydes, 
tworząc Wojnę peloponeską, pisał przede wszystkim o starciu dwóch różnych spojrzeń 
na świat. Mieszkańcy Aten zostali sportretowani jako lud morski uosabiający handel 
i otwarte, kosmopolityczne nastawienie do rzeczywistości. Spartanie natomiast, to 
typ lądowy prezentujący przywiązanie do swojej ziemi. W odróżnieniu od Herodota 
Tukidydes przeprowadził dokładną analizę dostępnych źródeł, uwzględniając cały 
wachlarz czynników: „Wnikliwość psychologiczna pozwala Tukidydesowi charakte-
ryzować nie tylko jednostki, ale i całe społeczeństwa (Ateńczycy, Spartanie)”3. 

Podobny schemat pojawił się w pracach autorów zaliczanych dzisiaj do klasyków 
geopolityki, to znaczy doradcy prezydenta Teodora Roosevelta, Alfreda Thayera Ma-
hana4 – gorącego zwolennika twierdzenia, że kontrola nad morzami i oceanami daje 
możliwość rozwoju handlu, a to z kolei czyni dane państwo hegemonem; brytyjskie-
go geografa, Halforda Johna Mackindera – twórcy słynnego modelu przestrzennego 
globu ziemskiego z wyznaczoną, tak zwaną Światową Wyspą i Obszarem Osiowym5; czy 

1 Defi nicja pojęcia tallasokracji mówi, że jest to: „termin określający dominację potęg morskich. 
Pojęcie używane do klasyfi kacji orientacji morskocentrycznej danego ośrodka siły”. Zob. L. Sykulski, 
Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, s. 97. 

2 W wyżej wymienionym słowniku pojęcie tellurokracji zdefi owano jako: „termin określający światową 
dominację mocarstw lądowych. Pojęcie używane do klasyfi kacji orientacji lądowocentrycznej danego 
ośrodka siły”. Zob. ibidem. 

3 Słownik pisarzy antycznych, red. A. Świderkówna, Warszawa 2001, s. 503. 
4 Informacje na temat samego Alfreda Thayera Mahana zawiera wspomniany już słownik: L. Sykulski, 

Geopolityka, s. 56. O postulatach Mahana, ich społecznym oddźwięku oraz wpływie na amerykańskie 
myślenie ekspansjonistyczne, zob. G.B. Tindall, D.E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 2002, 
s. 871–872. 

5 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 rozciąga 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 
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niemieckiego generała Karla Ernsta Haushofera6. Ich dorobek po dziś dzień stanowi 
niewyczerpane źródło inspiracji zarówno dla badaczy, jak i dla współczesnych twór-
ców koncepcji geopolitycznych, w tym również rosyjskich – co w świetle niniejszych 
rozważań jest niezwykle istotne. 

Otóż w Rosji koncepcje geopolityczne lub raczej jeszcze pregeopolityczne poja-
wiły się wraz z książką ichtiologa Mikołaja Danilewskiego Rosja i Europa. Pogląd na 
kulturalne i polityczne stosunki świata słowiańskiego z grecko-romańskim, która została opub-
likowana w 1871 roku i między innymi zakładała, że Rosja stanowi samoistny, od-
mienny od europejskiego, obszar cywilizacyjny7. Warto zaznaczyć, iż tematyka roli, 
jaką w rozwoju państwa odgrywa przestrzeń, poruszana była przez rosyjskich uczo-
nych już znacznie wcześniej. O terytorium, jako jednym z kryteriów wpływających 
na funkcjonowanie państwa, pisał już wybitny historyk i poeta, nadworny carski hi-
storiograf  przełomu wieków osiemnastego i dziewiętnastego – Nikołaj Karamzin8. 

W publikowanej w latach 1818–1829 dwunastotomowej Historii państwa rosyjskiego 
znalazły się stwierdzenia przekonujące o geografi cznych determinantach, które dają 
Rosji prawo do ekspansji i zajmowania nowych obszarów, tak by miała dostęp do 
mórz. Owe poglądy wskazujące na warunki przyrodnicze oraz położenie państwa, 
jako na czynniki dające przyzwolenie do poszerzania zajmowanych terenów, już nie-
bawem zyskały na popularności, przy czym nie tylko wśród rosyjskich, ale przede 
wszystkim niemieckich twórców koncepcji geopolitycznych9. 

Jak zauważył Andrzej Dudek:

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 państwa rosyjskiego, doprowadzonej 
do czasów „Smuty”10.

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: „Kto panuje nad Wschodnią Europą, ten 
włada Obszarem Centralnym; kto panuje nad Obszarem Centralnym, włada Światową Wyspą; kto panuje 
nad Światową Wyspą, włada światem”. Zatem Mackinder to zdecydowany zwolennik tellurokracji. Szerzej 
zob.: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografi i politycznej i geopolityce, Warszawa 2002, 
s. 53–55. 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 chociażby czyni Aleksander Dugin. Oczywiście rozważania Mackindera znalazły duży oddźwięk 
w środowisku i doczekały się licznych nawiązań w teoriach: Nicolausa Spykmana, Roberta Strausz-
-Hupego czy Saula B. Cohena. Zob. L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, 
s. 26–41. 

6 Zarówno o samym Karlu Haushoferze, jak i jego teoriach wiele informacji można znaleźć w książce: 
A. Wolff-Powęska, E. Schulz, Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000. 

7 Zob. Rosjoznawstwa, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 360. 
8 Zob. A. Dudek, Nauka rosyjska [w:] Rosjoznawstwo, s. 372.
9 Zob. P. Eberhardt, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd Geografi czny”, 2006, nr 78, z. 4, 

s. 457.
10 Zob. A. Dudek, Nauka..., s. 372.
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Wraz z Nikołajem Karamzinem i jego dziełami, w nauce rosyjskiej nastało za-
tem stulecie, które obfi towało w myśl histriozofi czną, zwracającą uwagę na czynnik 
geografi czny – w różnych konfi guracjach, co położyło podwaliny pod późniejsze 
koncepcje geopolityczne. 

Elementy myślenia przestrzennego znalazły się w pracach takich dziewiętnasto-
wiecznych rosyjskich historyków, jak: Nikołaj Polewoj, Siergiej Sołowjow, Konstantin 
Bestużew-Riumin, Wasilij Kluczewski czy Michaił Pokrowski. Wydaje się, że właściwe 
jest zaliczenie do grona twórców rosyjskiej myśli pregeopolitycznej również Georgija 
Wiernadskiego oraz Konstantego Leontjewa, a także wyżej wymienionego Mikołaja 
Danilewskiego, którego idee rozwinął historyk, slawista i geograf  Włodzimierz Ła-
mański. Publikując w 1892 roku pracę Три мира азийско-европейского материка, badacz 
wyodrębnił trzy podstawowe dla zrozumienia roli Rosji na świecie obszary o znacze-
niu geografi czno-kulturowym, mianowicie: Europę właściwą rozumianą jako czynnik 
romano-germański, Azję właściwą oraz tak zwany Świat Środka, który balansuje mię-
dzy katolicko-protestancką Europą Zachodnią a niechrześcijańską Azją. Imperium 
rosyjskie zajmuje czołowe miejsce wśród obszarów wspomnianego Świata Środka, 
a jego głównym zadaniem jest opanowanie w całości owego terytorium11. 

Wraz z Włodzimierzem Łamańskim pracę zatytułowaną: Rosja. Pełne geografi czne 
opisanie naszej ojczyzny (1899–1914) opublikował inny uczony – Piotr Siemionow Tień-
szański. Ten przyrodnik i geograf, wiceprezes założonego w 1845 roku Rosyjskiego 
Towarzystwa Geografi cznego, w którym działał również wspomniany Włodzimierz 
Łamański, zbliżał się w swych poglądach do anglosaskich koncepcji dotyczących 
podziału świata na walczące między sobą żywioły: morski, czyli tallasokratyczny oraz 
kontynentalny – tellurokratyczny, nadając im jednak swoisty, indywidualny odcień: 

Теория В.П. Семенова-Тян-Шанского в отличие от аналогичных западных концепций 
не абсолютизировала природно-географический, биологический, исторический, 
расовый, этнический или иные факторы геопространства либо их сочетания 
(вроде „жизненного пространства”) в качестве причин развития территориально-
политических систем. Антропогеографизм русского ученого требовал рассматривать 
их в единстве, в том числе с факторами экономического и социокультурного характера, 
и в первую очередь – как результаты человеческой деятельности „в сфере материаль-
ной и духовной”12. 

W pracy O potędze terytorialnego władania na przykładzie Rosji. Zarys geografi i poli-
tycznej Piotr Siemionow Tieńszański określił Rosję jako imperium rozmieszczone 
między dwoma oceanami, co stanowiło według niego przykład jednego z trzech 
typów potęg państwowych. Podczas gdy Bizancjum lub starożytny Rzym okalały 
pierścieniem posiadane terytoria, a Anglia czy Holandia rozrastały się na zasadzie 
generowania kolonii, Rosja stanowiła wielką połać kontynentu oblaną wodami. Inte-
resujące wydaje się, że Tieńszański do tej samej grupy państw zaszeregował i Stany 

11 Zob. J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej, Gdańsk 2010, s. 105. 
12 В. Тихонравов, Геополитика, Москва 2000, s. 179.
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Zjednoczone. Dla samej Rosji natomiast, w związku z jej nierównomiernym roz-
wojem i podziałem na zachodnią, zaludnioną i dobrze prosperującą część, oraz za-
niedbany wschód i północ, przygotował plan zakładający rozwój czterech punktów 
pomagających w scaleniu13.

Koncepcję, zbliżoną w swej wymowie do myśli Mikołaja Danilewskiego, 
a polegającą na orientowaniu Rosji na Wschód, przedstawił Aleksiej Wandam14, ale 
rzeczywiście rozwinęli ją i nieco zmodyfi kowali dopiero twórcy międzywojennego 
euroazjanizmu15, czyli Piotr Sawicki, Piotr Suwczyński, Mikołaj Trubieckoj, Mikołaj 
Aleksiejew, Giennadij Wiernadski, Georgij Fłorowski i Lew Karsawin. Jak pisze Ja-
kub Potulski:

Orientacja „na Wschód”, ku ludom wielkiego stepu, w pozytywnym kontekście była specy-
fi czna dla idei całego ruchu Euroazjatów i stanowiła kluczową formułę międzywojennego 
eurazjatyzmu. W geopolitycznym opisie świata eurazjaci uważali Rosję za kontynuatorkę mon-
golskiej polityki zjednoczenia pod silną władzą całej przestrzeni Eurazji, co stanowić miało 
podstawę geopolitycznej strategii Rosji16.

To niezbyt przecież popularne przekonanie o geopolitycznej spuściźnie, jaka 
przypadła Rosji po imperium mongolskim, międzywojenni euroazjaniści włączyli do 
rozbudowanej koncepcji historiozofi cznej. 

Okres po II wojnie światowej stanowił ciężką próbę dla rozwoju geopolityki, któ-
rą na Zachodzie, nie do końca słusznie, łączono z nazizmem, a w ZSRR ofi cjalnie 
w ogóle zakazano:

Bez wątpienia haushoferowska Geopolitik była narzędziem hitlerowskich Nie-
miec, choć bardziej propagandy niż polityki. Ale nie oznacza to jeszcze, że szuka-
nie związków między historią a geografi ą 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, Mackinder traktowany był krytycznie, 
a co najmniej podejrzliwie. Ideologizacja polityki, typowa dla okresu zimnej wojny, umacniała 
te przekonania17.

13 Zob. P. Eberhardt, Prekursorzy..., s. 466. 
14 O samym Aleksieju Wandamie można przeczytać we wstępie do najnowszego wydania jego 

głównego dzieła: И. Образцов, Забытое Имя [w:] Е.А. Вандам, Геополитика и Геостратегия, Москва 
2002, a także w artykule: А. Репников, Алексей Ефимович Вандам – русский геополитик, „Русское Время”, 
2010, nr 1(2), s. 75–85. 

15 Polskie tłumaczenia słowa евразийство przybierały różne formy: pierwszym badaczem, który się 
tym kierunkiem myśli politycznej zajął, był Marian Zdziechowski – historyk idei i literatury, fi lolog, fi lozof, 
krytyk literacki i publicysta, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1922 r. opublikował on 
na ten temat artykuł, w którym posłużył się formą eurazjatyzm. Inny polski badacz – Marian Uzdowski, 
wydając w 1928 r. tekst Eurazjanizm. Nowa idea w rosyjskim ruchu przeciwkomunistycznym, przyjął formę 
eurazjanizm. Współcześnie badacze zaproponowali kolejne formy tłumaczenia: Roman Bäcker oraz Iwona 
Massaka – euroazjatyzm, Lucjan Suchanek natomiast, a także Hanna Kowalska – euroazjanizm. W niniejszym 
tekście zastosowano ostatni z wymienionych wariantów.

16 J. Potulski, Współczesne..., s. 108. 
17 L. Moczulski, Geopolityka..., s. 33–34. 
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Mimo niesprzyjających czynników dorobek międzywojennych euroazjanistów 
znalazł swoją kontynuację w pracach historyka Lwa Gumilowa, który wielokrotnie 
podkreślał znaczną rolę ludów stepu w kształtowaniu rosyjskiej historii. W parze 
z tym przekonaniem szły także przemyślenia, wskazujące, że Rosja stanowi oddziel-
ny od europejskiego superetnos, a tym samym nie może przejmować obcych dla 
siebie wzorów. 

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i reformach liberalnych, które przyniosły 
pogorszenie stanu materialnego społeczeństwa rosyjskiego, doszło do zmian w my-
śleniu: początkowe nadzieje wiązane z Zachodem przeobraziły się w obawy i nega-
cję. Ta trudna, i w wielu aspektach nieudana transformacja, stanowiła punkt wyjścia 
dla rozważań dotyczących tożsamości narodowej. 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, 
według którego Rosja powinna się orientować: 

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 społeczeń-
stwa rosyjskiego stanowiła reakcję na sytuację, w której znalazła się Federacja Rosyjska w po-
łowie lat dziewięćdziesiątych18. 

Wychodząc od międzywojennej dyskusji nad miejscem Rosji w dziejach świata, 
postzimnowojenni neoeuroazjaci nadali jej bardziej geopolityczny wydźwięk. Mimo 
iż 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, Aleksander Du-
gin przemawia znacznie ostrzej. Jego krytyczne nastawienie do żywiołu morskiego, 
który utożsamia ze światem anglosaskim, opiera się na sprzeciwie wobec programo-
wego ujednolicania świata, wobec agresywnego neomondializmu, prób utworzenia 
global governence i wszelkich przejawów globalizacji, co oczywiście charakteryzuje pro-
gram nie tylko tego przedstawiciela neoeuroazjatów. 

O samym Aleksandrze Duginie napisano już wiele, poświęcając mu liczne ko-
mentarze, artykuły, prace naukowe. Leszek Sykulski – autor słownika terminologii 
i zagadnień związanym z geopolityką – tak charakteryzuje Aleksandra Dugina: „Naj-
bardziej znany współczesny geopolityk rosyjski i jeden z najznamienitszych myśli-
cieli politycznych w Rosji, autor głośnej książki Podstawy geopolityki, propagator idei 
eurazjanizmu”19. Powodów popularności Dugina, zarówno w Rosji jak i w Polsce, 
jest zapewne wiele – chociażby liczba publikacji, częste goszczenie na łamach pra-
sy, w końcu liczne inicjatywy pomagające w kreowaniu wizerunku, jak na przykład 
własna strona internetowa. Należy dodać, że sama geopolityka w Rosji cieszy się 

18 J. Potulski, Współczesne..., s. 117–118. 
19 L. Sykulski, Geopolityka, s. 23. 
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większą niż w Polsce popularnością, o czym świadczą liczne podręczniki, regular-
ne wykłady akademickie czy konferencje. Dorobek Aleksandra Dugina wskazuje na 
wyraźnie skrajne poglądy, często zarzuca mu się bardziej ideologiczny niż naukowy 
charakter rozważań: 

Przykładowo Aleksander Dugin, który dobił się wysokiego autorytetu w niektórych środo-
wiskach ideowo-politycznych, zajmuje się tą częścią geopolityki, która nie jest nauką, tylko 
marzeniem. Marzeniem o powrocie do tej konkretnej potęgi Rosji, która właśnie rozpłynęła 
się w historii. Aby powrót do niej był możliwy, musiałyby przepaść Chiny, Indie, Europa – 
a Rosja odzyskać wszystkie szanse, które tak beztrosko roztrwoniła. Z równą wiarą można 
marzyć o odbudowie brytyjskiego imperium kolonialnego albo realizacji planów Bolesława 
Krzywoustego o inkorporacji Wieletów i Obodrzyców. Może to być ciekawa literatura, pobu-
dzająca do myślenia, tworząca skojarzenia – ale przecież nauką nie jest20.

Niezależnie od opinii 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 Mackinde-
ra, a dokładnie pierwotnej wersji jego koncepcji dotyczącej historii świata jako od-
wiecznej walki między mocarstwami kontynentalnymi i morskimi, Aleksander Dugin 
wpisuje się w długi szereg myślicieli, którzy wierzyli w nieco manichejską mapę cy-
wilizacji. Dla rosyjskiego geopolityka przekonanie o eurazjatyckim kontynencie jako 
o Heartlandzie, czyli centrum świata, z Rosją – jego osią i najważniejszym miejscem 
w całym obszarze kontynentalnym – stanowi wyraźny aksjomat.

Po rozpadzie ZSRR doszło do zwycięskiej dominacji czynnika atlantyckiego, czy-
li anglosaskiego, który przez wszechogarniającą globalizację czy to na polu polityki, 
gospodarki, obronności, czy kultury dąży do ujednolicenia świata i narzucenia mu 
jednakowych wzorców. Aleksander Dugin, jak i wielu innych współczesnych rosyj-
skich geopolityków, nie neguje dorobku kultury anglosaskiej, ale proces unifi kacji, 
w ramach którego nie ma miejsca na inne, kontynentalne struktury. Nie ma zatem 
miejsca i na Rosję, o której Dugin pisze „prawosławna” i której przeznacza rolę in-
tegratora całej Eurazji w duchowo-polityczną jedność:

Współczesna geopolityczna myśl rosyjska, rodząca się z eurazjatyzmu, przejmuje od niego ten 
podstawowy atrybut, który sprawia, że zaliczyć ją można do mesjanizmu. Jej przedstawiciel, 
Aleksandr Dugin, w wydanej w 1997 roku książce Podstawy geopolityki. Geopolityczna przyszłość 
Rosji nawiązuje do tradycji dziewiętnastowiecznego mesjanizmu rosyjskiego i jego genialnego 
wyraziciela – Fiodora Dostojewskiego. Dugin uważa, iż Rosja jest powołana do tego, aby 
zbudować imperium eurazjatyckie jako alternatywę dla amerykańskiego globalizmu i mondia-
lizmu, gdyż jest narodem bogonoścą21. 

20 Geopolityka wymaga dostrzegania dynamicznej rzeczywistości. Rozmowa z prof. Leszkiem Moczulskim, 
„Przegląd Geopolityczny”, t. 1, 2009, s. 203–209. 

21 A. Raźny, Podstawy geopolityki Aleksandra Dugina. Przemiana mesjanizmu religijnego we współczesnej rosyjskiej 
myśli politycznej [w:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu – między pamięcią a oczekiwaniem, red. 
U. Cierniak, J. Grabowski, s. 211. 
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Należy zaznaczyć, że dla geopolityka wartość nadrzędną stanowi jednak impe-
rium, prawosławie jest natomiast narzędziem służącym do scalania, wytwarzania 
poczucia jedności. Naród prawosławny ma przed sobą zadanie, a raczej misję, by 
zebrać pod swoje skrzydła mieszkańców Eurazji, i jako imperium lądu dać odpór 
żywiołowi morskiemu – niszczącemu tallasokratycznemu systemowi wartości, na-
rzucanemu „Pax Americana”. W krótkim tekście Axe is the name of  mine (Dostoyevskiy 
and the metaphysics of  St. Petersburg) Dugin wyraźnie pisze o narodzie rosyjskim jako 
o narodzie błogosławionym: „The Russians are the blessed nation, and Russian his-
tory is the resume of  world history”22. Prorokiem tego narodu czyni zaś Dostojew-
skiego, który w Zbrodni i karze sportretował Rosję jemu teraźniejszą, ale i pozostawił 
swoiste hieroglify, zagadki do odczytania dla przyszłych pokoleń. I najważniejsze, 
postawił pytanie o rolę Petersburga w historii owego terenu centralnego, osi świata, 
sworznia Heartlandu. Bo czymże jest, pyta Dugin, Petersburg? Przecież nie czwartym 
Rzymem, ponieważ nim być nie może. Jak pisze Roman Backer: 

Rosja miała trzy stolice. Pierwsza z nich – Kijów – była stolicą państwa etnicznego usytuo-
wanego na peryferiach Bizancjum. Druga z nich – Moskwa – zaczęła nabierać szczególnego 
znaczenia po upadku Konstantynopola. Stała się ona wtedy stolicą jedynego prawosławnego 
mocarstwa i stąd też – według Dugina – powstała koncepcja Trzeciego Rzymu, przy jedno-
czesnym założeniu, iż Czwartego Rzymu być nie może23. 

Co zatem z owym Petersburgiem? Pisząc Axe is the name of  mine Dugin wyraź-
nie zaznaczył, że Fiodor Dostojewski na to pytanie dał odpowiedź przez Zbrodnię 
i karę, w której zawarł opis miasta. Petersburg zatem, to miejsce Rosji obce, labirynt 
pełen zgnilizny, budowle zupełnie niewpisujące się w tradycję, to antyMoskwa. Du-
gin zaznacza, że przez obraz Petersburga Dostojewski, jako prorok, chciał zwrócić 
uwagę na obcą tkankę w ciele Rosji. Bo to nie miasto Piotrowe winno być punktem 
odniesienia, nie należy podążać za modelem zachodnim, ale zwrócić się w kierunku 
Moskwy. Dugin wprzęga do swoich teorii dorobek Dostojewskiego, odzierając go 
jednak, tak jak to czyni z samym prawosławiem, z poziomu najważniejszego, z po-
ziomu sacrum. 

Przywołany w tytule niniejszego tekstu artykuł Aleksandra Dugina Axe is the name 
of  mine nie jest oczywiście jedynym utworem rosyjskiego geopolityka, w którym od-
wołuje się on do spuścizny Fiodora Dostojewskiego. Wydaje się bowiem, że takich 
inspiracji, chociaż nie zawsze jednoznacznie wyszczególnionych i niełatwo dających 
się wyłowić, jest więcej. Celem, jaki przyświecał powyższym rozważaniom, było uka-
zanie, na przykładzie niewielkiego wycinka, owych możliwych odniesień, rzucenie 
światła na subtelne nici, jakie wiążą postzimnowojenne rozważania Aleksandra Du-
gina z przemyśleniami Fiodora Dostojewskiego i nieśmiałe włączenie się w szerszą 
nad tym dyskusję. 

22 A. Dugin, Axe is the name of  mine (Dostoyevskiy and the metaphysics of  St. Petersburg), http://www.
arctogaia.com/public/eng/axe.html (10.05.2011). 

23 R. Backer, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, s. 211. 
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Summary
Axe is the name of  mine – A. Dugin’s thinking about Russia

Russia’s post Cold War geopolitical concepts are an important response to the collapse of  
the Soviet Union. About the territory, as one of  the criteria, that affects the functioning of  
the state, already wrote the distinguished historian and poet, the tsar’s court historiographer 
– Nikolai Karamzin. In the nineteenth century in Russia there were many thinkers, who are 
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 fi nd their place in 
the new world, in the new reality – contemporary thinkers and politicians returned to the 
old geopolitical ideas, especially to the concept that says about the power of  sea and land. 
After the collapse of  the USSR Alexander Dugin and his ideas have become popular. Some 
of  his works are based on the works of  Dostoevsky, although Dugin otherwise understand 
the role of  Orthodoxy.
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