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Cywilizacja rosyjska w perspektywie eurazjatyckiej

Eurazjatyzm to nurt rosyjskiego nacjonalizmu i antyokcydentalizmu, który
korzeniami sięga lat 20. ubiegłego wieku, a dziś znów zyskuje coraz większą popularność.
Termin „Eurazja” został wprowadzony przez austriackiego geologa Edwarda Suessa, który wykazał, że między kontynentem europejskim i azjatyckim nie
przebiega żadna wyraźna granica. Jednak dla Rosjan jest to pojęcie ideologiczne
i historyczno-kulturowe, wykraczające daleko poza nauki geograficzne1. Rosjanie
od wieków postrzegali wielkość swojego państwa przez pryzmat jego niezwykłej
rozległości, dlatego specyficzne pojmowanie przestrzeni oraz imperialna tożsamość uznawane są za główne geopolityczne elementy identyfikacji Rosji. Należy
pamiętać, że od początku swojej państwowości zarówno Ruś Kijowska, jak i Wielkie Księstwo Moskiewskie istniały niezależnie od kręgu cywilizacyjnego i geopolitycznego zachodniej Europy: dopiero Piotr Wielki, wprowadzając zmiany o charakterze kulturowym, związał imperium rosyjskie z Zachodem2. Eurazjatyzm
jako geopolityczna koncepcja zaistniał dopiero po rewolucji październikowej.

Stan badań
Jak podkreśla Iwona Massaka, termin „eurazjaci” występuje w polskiej literaturze przedmiotu w kilku wariantach, ale u wszystkich badaczy oznacza zawsze „wyznawców koncepcji ukształtowanych w nurcie polityczno-społecznym
zwanym »eurazjatyzmem« (»euroazjatyzmem«). Eurazję zamieszkują nie »Eurazjaci«, lecz »narody świata eurazjatyckiego«”. W polskich badaniach mają zastosowanie różne warianty terminologiczne pojęcia „eurazjatyzm”: „Euroazja”,
1

I. Massaka, Eurazjatyzm: z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001, s. 5.
A. Bryc, Wpływ geopolityki na tożsamość międzynarodową Rosji i Polski, [w:] Geopolityka
w stosunkach polsko-rosyjskich, red. S. Bieleń, A. Skrzypek, Warszawa 2012, s. 25.
2

Forum Socjologiczne 5, 2014
© for this edition by CNS

Forum Soc_5.indb 137

2015-06-10 10:52:25

138

Karolina Blecharczyk

„euroazjaci” (Andrzej de Lazari), „eurazjatyzm” (Andrzej Drawicz, Marian Zdziechowski, Ryszard Paradowski, Roman Backer, Stanisław Jedynak, Iwona Massaka), „eurazjanizm” (Marian Uzdowski), „euroazjatyzm” (Andrzej Andrusiewicz),
„euroazjanizm” (Hanna Kowalska, Lucjan Suchanek)3. Rosyjski źródłosłów to Jewrazija (Евразия), jewrazijcy (eвразийцы) i jewrazijstwo (eвразийство).
Rosyjska literatura przedmiotu sięga lat 20. ubiegłego wieku, są to głównie artykuły publicystyczne, napisane i wydane na emigracji — w Rosji mało kto wiedział
o istnieniu takiego zjawiska jak eurazjatyzm. W większości były to artykuły o charakterze polemicznym, autorstwa między innymi Nikołaja Bierdiajewa, Aleksandra Kiziewittera, Iwana Iljina czy Gieorgija Frołowskiego. Autorem pierwszego
naukowego opracowania w całości poświęconego tematyce eurazjatyzmu, które
zostało opublikowane w 1927 roku w Brukseli, był Iwan Stiepanow4. Pierwsza monografia poświęcona doktrynie i historii eurazjatyzmu ukazała się w 1961 roku
w Niemczech5. Jednak w ciągu ostatnich dwudziestu lat zainteresowanie eurazjatyzmem wśród rosyjskich badaczy znacznie wzrosło: w naukowych publikacjach
temat został gruntownie omówiony między innymi przez Igora Sawkina, Siergieja
Chorużego i Alberta Sobolewa. Na rosyjskim rynku wydawniczym ukazało się
także kilka antologii prac eurazjatów. Co więcej, w 1990 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Moskiewskiego została zorganizowana pierwsza konferencja naukowa poświęcona tematyce eurazjatyzmu, a kolejna, pod patronatem UNESCO,
odbyła się także w Moskwie rok później6. Najbardziej popularne czasopisma eurazjatyckie w Rosji to „Dień” („День”) przemianowany na „Zawtra” („Завтра”),
oraz „Elementy” („Элементы”). W ostatnich latach powstało także wiele witryn internetowych poświęconych ideologii eurazjatyckiej, zrzeszających sympatyków i wyznawców tego nurtu. Za najbardziej wpływowe można uznać (powiązane z sobą): oficjalną stronę Międzynarodowego Ruchu Eurazjatyckiego
(Международное Евразийское Движение)7, portal informacyjno-analityczny
„Eurazja” („Евразия — информационно-аналитичецкий портал”)8, stronę
Eurazjatyckiego Związku Młodzieży (Евразийский Союз Молодёжы)9, internetowy portal telewizyjny „Eurazja TV” („Евразия. TV”)10, a także portal filozoficzny „Арктогея”11. Prężnie działa także księgarnia internetowa „Evrazia-Books”, która oferuje szeroki katalog książek i czasopism12.
3

Ibidem, s. 6.
I. Stiepanow, Biełyje i krasnyje. Jewrazijstwo, Bruksela 1927.
5 O. Boss, Die Lehre der Eurazier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeschichte des 20 Jahrhunders, Wiesbaden 1961.
6 I. Massaka, Eurazjatyzm, s. 23–25.
7 www.evrazia.info [dostęp: 6.01.2014].
8 www.evrazia.org [dostęp: 6.01.2014].
9 www.russia3.ru [dostęp: 6.01.2014].
10 www.evrazia.tv [dostęp: 6.01.2014].
11 www.arcto.ru [dostęp: 7.01.2014].
12 www.evrazia-books.ru [dostęp: 7.01.2014].
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W Polsce pierwszymi uczonymi zainteresowanymi tą dziedziną badań byli:
Marian Zdziechowski, który w 1922 roku w Wilnie wygłosił odczyt poświęcony
tematyce eurazjatyckiej, i Marian Uzdowski, autor wydanej w 1928 roku broszury
zatytułowanej Eurazjatyzm. Nowa idea w rosyjskim ruchu przeciwkomunistycznym. Jednak dopiero po 1990 roku eurazjatyzm stał się popularnym tematem
badań w polskim środowisku naukowym. Pojawiły się kolejne publikacje, między innymi Hanny Kowalskiej Euroazjanizm a literatura staroruska (1990), Lucjana Suchanka Rosja, Europa i Wschód w koncepcji eurazjanistów (1994) oraz
Strażnik przestrzeni euroazjańskich. O publicystyce Eduarda Limonowa (1995),
Sławomira Mazurka Euroazjatyzm rosysjki — historiozofia i ideologia (1996), oraz
Stanisława Jedynaka Eurazjatyzm — nowa ideologia Rosji (1997). Pierwszą monografią eurazjatyzmu jest opracowanie Ryszarda Paradowskiego pt. Idea Rosji-Eurazji i naukowy nacjonalizm Lwa Gumilowa z 1996 roku, natomiast w 2001
roku ukazała się kolejna monografia: Eurazjatyzm: z dziejów rosyjskiego misjonizmu Iwony Massaki. 16 maja 1997 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMK
w Toruniu odbyło się Seminarium Rosjoznawcze poświęcone koncepcji eurazjatyzmu — wygłoszone referaty ukazały się w publikacji zatytułowanej Między Europą a Azją. Idea Rosji-Eurazji pod redakcją Stefana Grzybowskiego (1998).
W innych częściach świata studia nad eurazjatyzmem podjęli: Milan Hauner,
Myriam Desert, Denis Paillard, Françoise Lesourd, Claire Hauchard, Patric Seriot
oraz Nicolas Riasanovsky.

Narodziny eurazjatyzmu
W 1920 roku grupa rosyjskich emigrantów: Nikołaj Trubieckoj, Piotr Sawicki,
Lew Karsawin, Piotr Suwczinski i Gieorgij Frołowski, opublikowała wiele artykułów wyrażających nowy światopogląd, zgodnie z którym rosyjska kultura jest samoistna i niepowtarzalna jako połączenie wpływów europejskich i azjatyckich13.
W sierpniu 1921 roku artykuły te zostały zebrane i wydane w Sofii pod wspólnym tytułem w almanachu Ucieczka na Wschód (Исход к Востоку). Ten właśnie
moment powszechnie uznaje się za narodziny eurazjatyzmu jako ruchu intelektualnego, którego głównym przywódcą i ideologiem został znany językoznawca
książę Nikołaj Trubieckoj. W następnych latach ukazały się kolejne zbiory prac
oraz roczniki, dzięki czemu można mówić o instytucjonalizacji wydawnictw eurazjatyckich i wzroście popularności nowej idei wśród rosyjskiej emigracji.
Jak zauważył Roman Backer, „znacząca część powyższego zespołu ludzi traktowała eurazjatyzm głównie jako koncepcję cywilizacyjną, kulturową i duchową. Twórcy tej koncepcji nie przejawiali przy tym często ambicji politycznych,
13

I. Massaka, Idea eurazjatyckiej Rosji, [w:] Rosja — Chiny. Dwa modele transformacji, red.
K. Gawlikowski, R. Paradowski, Toruń 2001, s. 93.
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a niektórzy z nich wręcz się od takiego sposobu myślenia odżegnywali”14. Jednak
z czasem niektórzy członkowie tego ruchu zaczęli dążyć do wykreowania realnej
siły politycznej zdolnej do realizacji idei eurazjatyckiej w świecie: w 1923 roku
w Berlinie powstała Organizacja Eurazjatycka, której głównym punktem programu było przekształcenie ZSRR w Eurazję. Ze względu na konspiracyjny charakter
tej organizacji nie zachowały się dokładne dane dotyczące jej utworzenia i funkcjonowania — wiadomo jednak, że na czele tej formacji stała tak zwana trójka:
Piotr Sawicki, Piotr Suwczyński i Piotr Arapow, do których rok później dołączyli
Nikołaj Trubieckoj i tajemniczy P. Malewski-Malewicz15. Niejawność Organizacji Eurazjatyckiej miała zapewnić jej członkom bezpieczeństwo oraz łatwiejszy
wpływ na radzieckie elity. Eurazjaci uznawali konieczność i zasadność rewolucji,
ale nie zgadzali się z jej celem: budową komunizmu. Z czasem nurt ten ewoluował
i część jego członków zaczęła wierzyć w powodzenie eksperymentu sowieckiego.
Eurazjaci działali na terenie całej Europy w środowiskach rosyjskich emigrantów: głównymi ośrodkami ich aktywności były Praga i Paryż, oprócz tego
byli obecni także w Wiedniu, Brukseli, Sofii, Warszawie, Wilnie, Rydze, Tallinie,
Kownie i Narwie. Najsilniejszą bazą eurazjatyzmu pozostawała Czechosłowacja:
w 1925 roku w Pradze powstało Seminarium Eurazjatyckie, w którym co tydzień
odbywały się spotkania ideologów i sympatyków tego ruchu16. Drugie Seminarium Eurazjatyckie, przemianowane potem na Klub, powstało w tym samym roku
w Paryżu. Mimo ogłoszenia przez Piotra Sawickiego programu partyjnego w 1924
roku, eurazjaci nadal znajdowali się na marginesie sceny politycznej rosyjskiej
emigracji. Od 1927 roku można mówić o pojawieniu się otwartego sporu ideologicznego wśród członków ruchu, który zakończył się w 1929 roku ostatecznym
podziałem („rozpad klamarski”) na nurt „probolszewcki” (jego ideologiem był
Piotr Suwczyński), który istniał do 1937 roku, i „czysto” eurazjatycki (antykomunistyczny), skoncentrowany wokół Organizacji Eurazjatyckiej i Piotra Sawickiego.
W latach 30. eurazjatyzm wkroczył w okres schyłkowy i do lat 90. jedynym znanym kontynuatorem tej myśli pozostawał Lew Gumilow17.

Podstawowe założenia
Głównym filarem eurazjatyzmu było przekonanie o istnieniu samodzielnej
eurazjatyckiej kultury, której podstawy tworzą kultura wielkoruska oraz prawosła14 R. Backer, Dzieje eurazjatyzmu, [w:] Między Europą a Azją: idea Rosji-Eurazji, red. S. Grzybowski,
Toruń 1998, s. 35.
15 Ibidem, s. 36.
16 L. Suchanek, Rosja — Europa — Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kontynuatorzy, [w:]
Między Europą a Azją, s. 38.
17 R. Backer, Eurazjatyzm. Odrodzenie prawosławia czy nowy totalitaryzm?, [w:] Rosja — Chiny,
s. 84.
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wie18. Jak podkreśla Lucjan Suchanek, eurazjaci odrzucali koncepcję powszechnej, ogólnoludzkiej kultury i jednolitego procesu światowego: „za jednostki
procesu historycznego uważali [...] »cywilizacje lokalne«, których nie można syntetyzować, nie uwzględniając ich jednostkowego charakteru”19. Z tego stwierdzenia wyrósł pogląd o odrębności cywilizacyjnej Eurazji, która stała się dla eurazjatów synonimem Rosji, a pojęcie „kultura eurazjatycka”, czyli rosyjska, miało
wskazywać na swoistość tej kultury20.
Zgodnie z eurazjatycką koncepcją dziejów Rosja ma za sobą dwie wielkie
epoki i powoli wkracza w trzecią, końcową — powszechnej szczęśliwości. Pierwsza to okres pierwotnego, nieuświadomionego szczęścia, czyli łączenie się elementów turańskich i słowiańskich w niedoskonały jeszcze polityczny twór eurazjatycki. Ruś Kijowska jawi się tu jako owoc i kontynuator panowania tatarskiego21,
dzięki któremu zyskała państwowość, umiejętność wojskowo-wojennego organizowania się oraz pozycję Wodza (cara). Bizantyński wpływ na Rosję oceniano
zdecydowanie niżej, choć to właśnie on niósł z sobą prawosławie22. Druga epoka
to Rosja po reformach Piotra Wielkiego, które w rezultacie przyniosły rewolucję
październikową — komunizm traktowany jest tu jako owoc przymusowej europeizacji. Mimo wszystko jednak działania bolszewików mają w tej koncepcji charakter pozytywny, ponieważ doprowadzą w przyszłości do powstania prawdziwego państwa eurazjatyckiego, a walka z religią ułatwi odrodzenie prawosławia. Jak
pisze R. Backer:
Bolszewizm zatem to nic innego, jak okres przejściowy od zeuropeizowanej, a tym samym negującej najistotniejsze elementy kultury własnego narodu Rosji, do państwa rosyjsko-eurazjatyckiego. Państwo to ma być samoistne, odseparowane od wpływów europejskich, a więc samodzielne pod względem kulturowym i politycznym23.

Warte podkreślenia jest, że eurazjaci na swój sposób podziwiali bolszewików,
widząc w nich nie tylko urzeczywistnienie państwowego żywiołu, lecz także wybawicieli Rosji. Doprowadziło to do swoistego eurazjatyckiego kultu rewolucjonisty, który miał stanowić syntezę cech bohatera i ludowego rozbójnika24. Co więcej,
lewicowi eurazjaci w rewolucji upatrywali wskrzeszenia rosyjskiej państwowości
odwołującej się do tradycji Moskwy, z którą zerwał Piotr I, czyniąc Rosję, w ich
mniemaniu, drugorzędnym państwem europejskim.
Eurazjaci bardzo wyraźnie akcentowali rolę religii. Prawosławie traktowali jako niezbędny element staroruskiej kultury, a jego apologia pociągała za sobą ostrą
18 R. Backer, Ewolucja eurazjatyzmu. Od futurystycznego postsłowianofilstwa do „nacjonalistycznego” totalitaryzmu, [w:] Między Europą a Azją, s. 50.
19 L. Suchanek, op. cit., s. 13.
20 Ibidem, s. 15.
21 R. Backer, Ewolucja eurazjatyzmu, s. 55.
22 L. Suchanek, op. cit., s. 14.
23 R. Backer, Ewolucja eurazjatyzmu, s. 55.
24 R. Backer, Eurazjatyzm, s. 89.
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krytykę katolicyzmu, co z kolei jest jednym z najważniejszych elementów eurazjatyckiego antyokcydentalizmu25. Eurazjaci posługiwali się tu typowymi szablonami świadczącymi o stałej wrogości Cerkwi do katolicyzmu: doktryna prymatu papieża, stereotyp podstępnego jezuity czy negatywna ocena roli duchowieństwa26.
Prawosławie jest też dla eurazjatów filarem misjonizmu: przeświadczenia, że kultura i historia Rosji stanowi objawienie dla innych narodów. Co więcej, postęp
w rozwoju cywilizacyjnym odbywa się tu samoistnie, bez ingerencji Mesjasza (czym misjonizm różni się od mesjanizmu), ponieważ naród rosyjski w każdej
chwili jest gotowy do wypełnienia swojej kulturowo-filozoficznej misji: przekazania Zachodowi prawosławia27. Należy też dodać, że w latach 20. była to także misja podtrzymania rodzimej kultury przez inteligencję rosyjską na emigracji.
Kultura rosyjska, według eurazjatów, ma do odegrania dziejową rolę: zjednoczenie wszystkich innych słowiańskich nacji, co jest koniecznym warunkiem ich
pełnego uczestnictwa w cywilizacji eurazjatyckiej. Jak zauważa R. Backer:
Faktycznie była to formuła uzasadniająca prawo do ekspansjonizmu kulturowego centralnie
położonego na tym kontynencie narodu — Wielkorusów. Ten swoistego rodzaju kulturowy
nacjonalizm [...] pozwolił na stosunkowo łatwe zakorzenienie w tym ruchu struktur myślenia
gnostycznego, a w końcu przekształcenie go w typowy ruch totalitarny28.

Według badacza eurazjatyzm lat 30. nie uznaje autonomiczności człowieka
— zostaje on zredukowany, jak we wszystkich ideologiach totalitarnych, do narzędzia będącego w stanie służyć eurazjatyckiej idei przekształcania świata. Tym
samym państwo ma wartość podrzędną wobec tej idei, co pociąga za sobą konieczność wprowadzenia ideokratycznych rządów. Co więcej, jak podkreśla
R. Backer:
Eurazjaci zakładali, iż władzę będzie sprawować specjalna grupa, tzw. przewodni wybór. Będzie ona pozbawiona jakichkolwiek własnych interesów, gdyż zasadą rekrutacji do niej nie
będzie status społeczno-zawodowy, lecz poświęcenie dla idei eurazjatyckich. […] Własność
prywatna miała być dopuszczona do istnienia tylko pod warunkiem wykonywania przez nią
określonych przez państwo funkcji na rzecz ogólnego dobrobytu, a więc tych, których nie
jest w stanie zrealizować gospodarka państwowa29.

Tak więc eurazjatyzm ewoluował w stronę oryginalnego totalitaryzmu opartego na kryteriach kulturowych i nacjonalistycznych, mimo że w swoich założeniach wykraczał daleko poza granice etniczności30.
Jedyny, oprócz poety Wielemira Chlebnikowa, zwolennik i kontynuator myśli
eurazjatyckiej w czasach ZSRR, Lew Gumilow, unika w swoich pracach tematów
politycznych, koncentrując się na historii, geografii i etnologii. Jest on autorem
25
26
27
28
29
30

L. Suchanek, op. cit., s. 15.
Ibidem, s. 16.
I. Massaka, Eurazjatyzm, s. 16.
R. Backer, Ewolucja eurazjatyzmu, s. 61.
Ibidem, s. 59.
Ibidem, s. 61.

Forum Socjologiczne 5, 2014
© for this edition by CNS

Forum Soc_5.indb 142

2015-06-10 10:52:25

Cywilizacja rosyjska w perspektywie eurazjatyckiej

143

kulturologicznej teorii „superetnosu rosyjskiego”, w którego skład miałyby wchodzić następujące etnosy: Białorusini, Małorosyjska Kozaczyzna, Karelowie, Huculi, Tatarzy kasimowscy i kazańscy, Zyrianie, Mordwini i Czeremisi. Według
Gumilowa każdy etnos związany jest z energią kosmosu, która swoim impulsem
pobudza ludzi do poświęceń na rzecz budowania wspólnoty. Kiedy po okresie
szczytowym kosmiczna energia się wyczerpuje, etnos ulega stopniowej deizntegracji31. Wyjątkiem ma być właśnie „superetnos rosyjski”, który powstał podczas
najazdu Mongołów i tworzy zupełnie oryginalny i niewyczerpujący się twór łączący w sobie typ osobowości radykalnej i kontemplacyjnej. Gumilow prowadził też
badania nad oddziaływaniem kulturowym Azjatów na rosyjską tożsamość: odkrył
między innymi, że to właśnie panowaniu mongolskiemu Rosjanie zawdzięczają
technikę bojową, waleczność, szlachetność, poczucie odpowiedzialności zbiorowej, a także „gen ekspansji”32.
Trudno nie zauważyć w eurazjatyzmie słowianofilskich wpływów. Nie sposób
więc nie zgodzić się ze stwierdzeniem I. Massaki:
dzisiejszy eurazjatyzm nie jest anachronizmem, pomimo że jego korzenie intelektualne tkwią
w początkach XX wieku. Owe wciąż żywe korzenie wyrastają z gruntu psychologicznego, zaprawionego głęboką niechęcią do Zachodu i tym wszystkim, co nachalnie oferuje on światu.
Zachodnia oferta zmusza Rosję do nieustannych porównań z Europą i innymi wysoko rozwiniętymi pod tym względem ekonomicznym krajami, rodzi kompleks niższości („zapóźnienia”)
i zazdrość33.

Wizje Aleksandra Dugina — neoeurazjatyzm
Niezwykłą popularność, jaką od lat 90. cieszy się na powrót eurazjatyzm (nazywany także neoeurazjatyzmem) w Rosji, Andrzej Lazari tłumaczy w następujący sposób:
Upadek sowieckiego imperium potraktowano jako kolejny upadek imperium rosyjskiego, jako
nową rewolucję przyniesioną Rosji przez historię, kulturę, cywilizację Zachodu i deprawującą
umysły rosyjskie. Ratunek jest tylko w geografii — w Euroazji. Euroazjaci redukują w ten sposób
po raz kolejny kulturę i historiozofię do geografii politycznej [...]34.

Najbardziej znanym dziś ideologiem eurazjatyzmu jest wieszczący rychły koniec świata, akademik Aleksander Dugin (1964), były przywódca partii Nacjonal-Bolszewickiej, lider Międzynarodowego Ruchu Eurazjatyckiego, a od 2009 roku
kierownik Katedry Socjologii Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Moskiewskiego. Kieruje także Centrum Eurazjatyckich Inicjatyw Geopolitycznych
31

J. Diec, Rosyjska myśl filozoficzna i polityczna, [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów
nad Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004.
32 A. Bryc, op. cit., s. 32.
33 I. Massaka, Eurazjatyzm, s. 33.
34 A. Lazari, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem?, Katowice 1996, s. 51.
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oraz Instytutem Specjalnych Badań Metastrategicznych. Nawołuje on między innymi do stworzenia ponadnarodowej prawosławnej słowiańsko-turkijskiej wspólnoty, walki z judaizmem i cywilizacją anglosaską; co więcej, sięga także do idei
Moskwy — Trzeciego Rzymu, a naród rosyjski uznaje za „naród-bogonoścę” —
jedyny naród natchniony przez Ducha Świętego do wypełnienia misji, której celem jest zbawienie świata35.
Historiozoficzna idea Moskwy-Trzeciego Rzymu, do której nawiązuje w swoich koncepcjach Aleksander Dugin, została wyłożona przez ihumena Filoteusza na początku XVI wieku. W myśl tej idei sam Bóg naznaczył Rosję na spadkobierczynię Bizancjum, kiedy to Zoe Paleolog, siostrzenica ostatniego cesarza,
poślubiła cara Iwana III w 1472 roku i niejako wniosła w wianie przyszłe godło
Rosji: bizantyńskiego dwugłowego orła. Od tej pory Moskwa była przeświadczona o swojej misji, zakładającej obronę i szerzenie prawosławia oraz doprowadzenie ludzkości do Królestwa Bożego na Ziemi. Tym samym Zachód był postrzegany jako siedlisko Antychrysta: zdegenerowany, zepsuty, przesiąknięty grzechem
i herezją. Należy więc bronić czystości wiary przed zagrożeniami, jakie za sobą
niosą obce wpływy — najlepiej przez izolację lub otwartą walkę. Idea ta przetrwała jako archetyp wszystkich odmian rosyjskiego nacjonalizmu — w czasach
sowieckich pod postacią idei Trzeciej Międzynarodówki — po dzień dzisiejszy36.
Sam Dugin stwierdza:
Historię Rosji postrzegam jako wznoszenie się od Rusi Kijowskiej do Rusi Moskiewskiej, którego szczytem był okres Iwana Groźnego. Potem nastąpiło opadanie do okresu petersburskiego
ze zdegenerowanymi, zorientowanymi na Zachód rządami dynastii Romanowów. Przewrót bolszewicki w roku 1917 wraz z przeniesieniem stolicy z Petersburga do Moskwy w wielu aspektach
stanowił powrót do idei Rusi Moskiewskiej37.

Co więcej, Dugin wierzy, że w przyszłości idea prawosławna, faszystowska
i komunistyczna połączą się w kolejnej dialektycznej triadzie (Trzeci Rzym–
Trzecia Rzesza–Trzecia Międzynarodówka), a opiekujący się Rosją Anioł Stróż
wcieli się partię narodowobolszewicką38. Zgodnie z ideą Filoteusza i Aleksandra
Dugina Moskwa i jej prawosławny władca zachowają więc prawdziwą wiarę aż
do ponownego przyjścia Chrystusa, a co za tym idzie — państwo rosyjskie będzie
istnieć do końca świata.
Dlatego właśnie, według Aleksandra Dugina, misją dziejową Rosji jest bycie imperium, a zadaniem Kremla jest realizacja tej misji przez „zbieranie ziem”
należących do Eurazji i prowadzenie działań mających unicestwić potęgę Stanów Zjednoczonych, siedliska Antychrysta39. Geopolityk przypomina również,
35
36
37
38
39

Ibidem, s. 50.
Ibidem, s. 15.
Czy Putin jest awatarem? — rozmowa z Aleksandrem Duginem, „Fronda” 2001, nr 23–24, s. 159.
I. Massaka, Eurazjatyzm, s. 188.
A. Bryc, op. cit., s. 32.
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że zgodnie z myślą eurazjatycką Rosja stanowi „awangardę Wschodu” i całego
„trzeciego świata” w walce z Zachodem, dlatego powinna stale się rozwijać i modernizować40.
Cywilizacja jest dla Dugina owocem charakteru narodowego i politycznych
decyzji, na co wpływa przede wszystkim położenie względem mórz i oceanów.
Dzieli on świat na dwie zwalczające się wzajemnie cywilizacje: oceaniczną, czyli
talassokratyczną (Sea Power: Ameryka Północna i Południowa, Południowa Afryka i Australia) i kontynentalną, czyli tellurokratyczną (Eurazja). Dla talassokracji
charakterystyczne są następujące zjawiska: rozwój techniki i ekonomii, indywidualizm, liberalizm, demokracja, plutokracja — jest to cywilizacja handlarzy.
Natomiast dla tellurokracji, cywilizacji bohaterów, symptomatyczne są: tradycje
społeczne, zasady etyczne, konserwatyzm, kolektywizm, hierarchiczność i ideokracje. Co więcej, Dugin twierdzi, nawiązując do teorii Halforda Mackindera,
że sercem świata (Heartland) i Osią Historii jest właśnie Rosja, otoczona pierścieniem Europy (Rimland), na której terenie mieszają się i zwalczają wpływy obu
wrogich cywilizacji. Ostateczne unicestwienie atlantyzmu jest możliwe jedynie
przez ekspansję terytorialną Eurazji na tereny Rimlandu, co stanowi główny cel
dziejowej misji narodu rosyjskiego.
Dla Dugina Eurazja nie mieści się w ramach ustanowionych przez jego poprzedników z lat 20. Jak pisze I. Massaka:
Dla niego Eurazja zaczyna się gdzieś w okolicach Anglii [...], a kończy mniej więcej na Półwyspie
Indochińskim od Wschodu i „nowym kalifacie” od Południa — rozciągającym się od Filipin
i Pakistanu do krajów Maghrebu. [...] Dugin to włącza, to wyklucza z Eurazji poszczególne państwa, oceniając stopień ich kooperacji z Sea Power i możliwość zmiany ich kursu ideologicznego
z atlantyckiego na kontynentalny. Z jego punktu widzenia nie tylko „święta” geografia określa
ideologię, ale ideologia rządzi geografią41.

Co więcej, wszystkie kraje Europy powinny pomóc Rosji w budowaniu imperium, ponieważ w przeciwnym razie jako zjawiska cywilizacyjne po prostu wyginą
— mogą zatem istnieć jedynie dla imperium i w jego obrębie42. W imperialnych
planach Dugina znajduje się także Japonia, którą według niego można przekonać
do kontynentalnych idei — w przeciwieństwie do Chin i Turcji, od których należy
się odciąć, gdyż są tak bardzo przesiąknięte atlantyzmem. Największe niebezpieczeństwo ze strony talassokracji stanowią jej wartości, normy i postawy, zabójcze dla rosyjskiej tożsamości i planów imperialnych43. Jak sam podkreśla:
Zgodnie z moim przekonaniem to właśnie modernistyczny, eurocentryczny uniwersalizm
jest korzeniem wszelkiego zła. W sferze wartości przejawia się dziś w ideologii praw człowieka,
liberalizmie, indywidualizmie, kapitalizmie itd. Na poziomie geopolitycznym skrywa się wśród
40

Манифест современного евразийского движения, www.evrazia.org/modules.php?name=
News&file=article&sid=733 [dostęp: 7.01.2014].
41 I. Massaka, Eurazjatyzm, s. 178.
42 Ibidem, s. 179.
43 A. Bryc, op. cit., s. 32.
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finansowej oligarchii i amerykańskiej jednobiegunowej imperialistycznej hegemonii, które same siebie ogłosiły mianem „kwintesencji Postępu”. Dla mnie to samo dno bez dna44.

Według Aleksandra Dugina najbardziej oryginalna kultura Eurazji zachowała się na Syberii, natomiast Moskwa dawno już utraciła swoją wyjątkowość.
To właśnie Syberia tworzy najpoważniejszą konkurencję cywilizacji oceanicznej.
Tu pojawia się jednak następująca kwestia: jak pogodzić ideę ekspansjoznizmu
terytorialnego i kulturowego z chęcią zachowania czystości etnicznej Rosjan jako
etnosu centralnego? Dugin w tym miejscu proponuje „zasadę autokonserwacji etnosów”: twierdzi, że ludzie odczuwają pociąg płciowy tylko wobec przedstawicieli
tego samego etnosu45. Zdając sobie jednak sprawę, że ta zasada nie zawsze sprawdza się w praktyce, przyjmuje możliwość nazywania Rosjanami wszystkich eurazjatów wyznających prawosławie46. Radykalny geopolityk wypowiada także wojnę „zachodniemu rasizmowi” w podejściu do cywilizacji: według niego przejawia
się on w sposobie określania stref zamieszkanych przez rasy „światami”. Wyróżnia
„światy”: cywilizowany (biały), barbarzyński (żółty) i „trzeci” (czarny). Walkę
z takim rasizmem Dugin proponuje przez „walkę o historię”, a więc stworzenie
oryginalnego sposobu czytania i interpretacji historii Rosji: odrzucenie zachodniej materialistycznej hegemonii pieniądza i dobrobytu przez skoncentrowanie
uwagi na rodzimych wartościach, jak miłość i poświęcenie47. Sam geopolityk otwarcie przyznaje:
Eurazjatyzm jest, po faszyzmie, komunizmie i liberalizmie, czwartą polityczną teorią, którą
wprowadzamy w życie teraz — to nic innego jak propozycja zjednoczenia wysiłków przedstawicieli najszerszych i najbardziej zróżnicowanych grup w celu zniszczenia liberalizmu. [...] Powinniśmy wrócić do innego modelu antropologicznego: od indywidualnej koncepcji człowieka
do koncepcji socjalnej48.

44

По моему убеждению, именно модернистский евроцентристский универсализм является корнем всех зол. В ценностном измерении он проявляет себя сегодня в идеологии прав
человека, либерализме, индивидуализме, капитализме и т. д. На геополитическом уровне он
воплощен в финансовой олигархии и американской однополярной имперской гегемонии,
которые самопровозгласили себя «сущностью Прогресса». Для меня это самое дно бездны
[tłum. K.B.]. Zob. Александр Дугин: Если Исус Христос спас род человеческий, то Платон научил его мыслить, http://www.evrazia.org/article/2271 [dostęp: 6.01.2014].
45 Ibidem, s. 190.
46 Ibidem, s. 191.
47 Александр Дугин: Надо начать борьбу с западным расизмом, www.evrazia.org/news/24713
[dostęp: 6.01.2014].
48 Вот евразийство, после фашизма, коммунизма и либерализма четвертая политическая теория, которую мы разрабатываем сейчас, – это как раз предложение объединить усилия самых разных, самых широких адогматических представителей групп, для того чтобы
уничтожить либерализм.[...] Мы должны вернуться к другой антропологической модели. Мы
должны вернуться от индивидуальной концепции человека к личностной концепции, к социальной концепции [tłum. K.B.]. Zob. Александр Дугин: Надо переходить к политике душ,
www.evrazia.org/article/2259 [dostęp: 7.01.2014].
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Koronną zasadą integracyjną, sformułowaną przez Dugina, jest zakaz służenia
interesom atlantyckim. Wszystkie inne stale modyfikowane zasady są jej podporządkowane lub po prostu nie istnieją. Kontynent eurazjatycki ma być „całością
geopolityczną na poziomie walki ze wspólnym atlantyckim wrogiem”49.
Polska w koncepcjach Aleksandra Dugina nie zajmuje szczególnego miejsca:
jej państwowość to jedynie zjawisko przejściowe, ponieważ już niedługo zniknie
z map po osiągnięciu przez Rosję statusu imperium lądowego, trafiając do niemieckiej i rosyjskiej strefy wpływów50. Na poziomie administracyjnym ma w przyszłości powstać eurazjatycka „Konfederacja Wielkich Przestrzeni”, czyli w różnym
stopniu od siebie zależnych imperiów. Najważniejszym z nich będzie oczywiście
Imperium Rosyjskie, pozostałe to: Imperium Europejskie skoncentrowane wokół
Niemiec, Imperium Oceanu Spokojnego skupione wokół Japonii oraz Imperium
Środkowoazjatyckie, którego centrum będzie się znajdować w Iranie. Moskwa będzie wysyłać swoje „impulsy kontynentalne” dzięki układowi „osi”, czyli mniejszych konfederacji, z których każda będzie miała do spełnienia oddzielne zadanie51. Eurazjatyckie Imperium będzie się składać z „podimperiów”, które z kolei
będą złożone z państw i narodów.
Aleksander Dugin w latach 90. był uważany za ekscentryka, a mimo to stał się
jedną z najbardziej opiniotwórczych osób w Rosji, między innymi dzięki dużym
wpływom, jakie uzyskał na Kremlu. Gazeta „Argumienty i Fakty” („Аргументы
и факты”) nazwała go wprost „ideologiem Putina”, dodając, że CIA powołało oddzielny sztab ludzi zajmujący się jego osobą, a inna gazeta, „Moskowskij Komsomolec” („Московский комсомолец”) nazwała ruch eurazjatycki „drugą partią
władzy”52. Wraz w objęciem władzy przez prezydenta Władimira Putina w 2000
roku została ogłoszona nowa strategia polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej,
oparta na koncepcji wielobiegunowości stosunków międzynarodowych, w której Rosja stoi na pozycji eurazjatyckiego mocarstwa, odpowiedzialnego za pokój
i bezpieczeństwo zarówno na globalnym, jak i regionalnym poziomie53. Koncepcję tę głosił w latach 90. nie tylko Aleksander Dugin, lecz także premier Jewgienij
Primakow i ta strategia utrzymuje się do dziś — Kreml stale podkreśla, iż nie
tylko w jego interesie, lecz także całej społeczności międzynarodowej odpowiedzialnej za utrzymanie pokoju na świecie, jest przywrócenie równowagi sił, którą
zniszczył rozpad ZSRR54. Co więcej, 10 października 2000 roku w Biszkeku po49

I. Massaka, Eurazjatyzm, s. 181.
A. Curanović, Geopolityka religii w stosunkach polsko-rosyjskich, [w:] Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, s. 137.
51 I. Massaka, Eurazjatyzm, s. 182.
52 D. Madejski, „Pocałunek mongolskiego księcia”. Eurazjatyzm Rosji w myśli Aleksandra Dugina, http://geopolityka.net/pocalunek-mongolskiego-ksiecia/#_ftn10 [dostęp: 26.11.2013].
53 P. Медведев, Владимир Путин: четыре года в Кремле, Москва 2004, s. 209.
54 A. Curanović, S. Kadraś, R. Alf, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina. Próba bilansu, Warszawa 2008, s. 43.
50
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wstała Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, której celem miało być stworzenie
wspólnej przestrzeni ekonomicznej na terenach postradzieckich. W skład wspólnoty weszły, oprócz Rosji: Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Armenia, Mołdawia,
Ukraina, Tadżykistan i Uzbekistan (do 2008 roku)55. Organizacja ta została rozwiązana 10 października 2014 roku i zastąpiła ją powołana dekretem z 29 maja
tego samego roku, będąca alternatywą Unii Europejskiej, Euroazjatycka Unia Gospodarcza. Dotychczasową unię celną poszerzono o swobodny przepływ kapitału,
towarów oraz siły roboczej. Polityczna wizja Aleksandra Dugina zaczęła się materializować, ponieważ dekret założycielski nabrał mocy prawnej 1 stycznia 2015
roku. W skład Unii weszły Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia oraz (od maja
2015 roku) Kirgistan. Orędownikiem powstania tej organizacji był inny ideolog
Kremla, Igor Panarin, który jeszcze w 2009 roku przewidywał, że wkrótce do Rosji
powróci Alaska, a do Unii Eurazjatyckiej, która wówczas jeszcze nie istniała, dołączą w przyszłości Chiny i Unia Europejska56.
Koncepcje Aleksandra Dugina znalazły wielu zwolenników pośród młodych
ludzi — w 2005 roku powstał Eurazjatycki Związek Młodzieży, nazywany przez
liderów tej organizacji, Pawła Zarifulina i Walerija Korowina, w hołdzie dla
Iwana Groźnego, n o w ą o p r y c z n i n ą . Polityczny projekt nowych opryczników nosi nazwę „Rosja-3”, ponieważ w ich wizji „Rosja-1” to pozbawiona idei
imperialnej poradziecka Federacja Rosyjska, „Rosja-2” to planowany polityczny twór wrogów eurazjatyzmu i Stanów Zjednoczonych, mający uzależnić kraj
od siebie na poziomie finansowym i ideologicznym, a „Rosja-3” to potężne kontynentalne imperium, jakie powstanie dzięki młodym eurazjatom57.
Na zjeździe Międzynarodowego Ruchu Eurazjatyckiego 25 sierpnia 2012 roku
Aleksander Dugin oświadczył:
Jad współczesności wymazuje eurazjatyzm, nie daje mu punktu oparcia. Jeśli eurazjatyzm będzie tu i teraz, otrzyma punkt zaczepienia w teraźniejszości, to automatycznie w przyszłości
stanie się wszystkim. Znajdujemy się w momencie nocy absolutnej. My przekształcamy eurazjatyzm w utopię i formę samospełnienia. Wszelki byt na nas naciska. To koniec człowieka, to postczłowieczy indywidualizm. Póki my odgradzamy się od tego konserwatywnymi modelami, póty
ten nacisk nie ustąpi58.
55 Евразийское экономическое сообщество, http://www.evrazes.com/about/history [dostęp:
4.01.2015].
56 M.H. van Herpen, Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji, Gdańsk
2014, s. 119.
57 P.J. Sieradzan, Ekstremizm polityczny w Rosji w okresie prezydentury Władimira Putina,
[w:] Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina, red. A. Stępień-Kuczyńska S. Bieleń, Toruń
2008, s. 213.
58 Яд современности исключает евразийство, не дает ему точки опоры, — уверен он.
— Если евразийство будет здесь и сейчас, получит задел в настоящем, то оно автоматически станет в будущем всем. Мы находимся в точке абсолютной ночи. Мы превращаем евразийство в утопию и форму самооправдания. Всё бытие давит на нас. Это конец человека,
это постчеловеческая индивидуальность. Пока мы закрываемся от этого консервативными

Forum Socjologiczne 5, 2014
© for this edition by CNS

Forum Soc_5.indb 148

2015-06-10 10:52:25

Cywilizacja rosyjska w perspektywie eurazjatyckiej

149

Rekapitulując, należy podkreślić, że początkowo eurazjatyzm był próbą holistycznego ogarnięcia świata oraz jego części nazwanej Eurazją w aspekcie i diachronicznym, i synchronicznym; dotyczył sfery ducha, etnografii i geopolityki,
a z biegiem czasu przekształcił się w ruch polityczny59. Eurazjaci uważają, że rosyjska kultura jest samoistna i niepowtarzalna jako połączenie wpływów europejskich i azjatyckich, popierali izolacjonizm i odcięcie się od Zachodu, co miało
pomóc w odrodzeniu rdzennej, nieskażonej zachodnimi wpływami i zorientowanej na Wschód kultury. Najpopularniejszym kontynuatorem tego nurtu jest dziś
Aleksander Dugin, który stworzył koncepcję walczących cywilizacji lądu i oceanu, zgodnie z którą Rosja jest sercem Ziemi, Trzecim Rzymem i Nowym Izraelem
przygotowującym świat do Eschatologicznej Przemiany. Eurazjatyzm jest ideologią nacjonalistyczną, zgodnie z którą naród rosyjski jest gotowy do wypełnienia
ogólnoświatowej misji.
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Civilization of Russia in euroasiatic interpretation
Summary
Eurasianism is a part of Russian nationalist and antioccidental movement, which becomes increasingly popular in contemporary Russia. In 1920 a group of Russian emigrants (Nikolai Trubetzkoy, Peter Savitsky, Lev Karsvin, Peter Suvchinsky, Georges Florovsky) published set of articles with
new worldview whereby the Russian culture is independent and unique as an amalgamation of
European and Asiatic influences. Moreover, they were convinced that the October Revolution was
a chance to bring back Russian statehood related to tradition of The Grand Duchy of Moscow with
witch Peter The Great broke up. They also supported isolation of Russia to resurgence its basic,
authentic and eastern culture. Despite some efforts to make this movement political, in 1930s Eurasianism became extinct. Until 1990s its only adherent was Lev Gumilev. The most popular contemporary ideologist of Eurasianism is Aleksanr Dugin, the leader of National Bolshevik Party and
Eurasia Party. He exhort to establish the supranational, Orthodox Slavic-Turkish community and
fighting against Judaism and Anglo-Saxon civilization. Inspired by the idea of Moscow — The Third
Rome, he consider Russian nation as chosen by Holy Spirit to complete a mission of world salvation.
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