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Piotr Sawicki � twórca geopolitycznej teorii
eurazjatyzmu

Jednym z najbardziej donios³ych wydarzeñ koñca XX wieku by³ rozpad Zwi¹z-
ku Radzieckiego. Spowodowa³ za³amanie siê dotychczasowego ³adu �wiatowe-
go, spolaryzowanego przez tak zwan¹ �zimn¹ wojnê� wokó³ konfliktu Wschód �
Zachód. Wraz z upadkiem dwubiegunowego uk³adu si³, w którym wszystkie kon-
flikty by³y sprowadzane do rywalizacji Wschód � Zachód, nast¹pi³y istotne zmiany
kierunków rozwojowych na geopolitycznej mapie �wiata. Rozpad ZSRR sprawi³
bowiem, ¿e znikn¹³ niezwykle wa¿ny uczestnik stosunków miêdzynarodowych,
którego dzia³ania czêsto mia³y charakter globalny.

Uznaje siê, i¿ w sensie prawnym ZSRR przekszta³ci³ siê w Rosjê � Federacjê
Rosyjsk¹, któr¹ spo³eczno�æ miêdzynarodowa uzna³a za kontynuatorkê Zwi¹zku
Radzieckiego1. Federacja Rosyjska jest pañstwem dominuj¹cym pod wzglêdem
ekonomicznym, politycznym i kulturowym na obszarze by³ego ZSRR i stano-
wi¹cym jeden z istotnych podmiotów miêdzynarodowych stosunków politycz-
nych. Dokonuj¹ce siê zmiany polityczne i spo³eczno-gospodarcze zwi¹zane
z transformacj¹ dotychczasowego re¿imu politycznego spowodowa³y zwrócenie
uwagi Rosjan na istotê i kszta³t w³asnej to¿samo�ci oraz na rolê tradycji i kultury
narodowej w nowo tworz¹cej siê rzeczywisto�ci spo³ecznej i politycznej. Dlate-
go te¿ w procesie kszta³towania siê nowego ³adu politycznego wa¿n¹ rolê odgry-
wa tradycja. Jest ona w rzeczywisto�ci rosyjskiej si³¹ sprawcz¹ i mechanizmem
wielu rozwi¹zañ ustrojowych.

Z uwagi na znaczenie tradycji dla wspó³czesnej Rosji istotnym problemem
poznawczym mo¿e byæ podjêcie próby rozpoznania i krytycznej analizy rosyj-
skich koncepcji geopolitycznych, gdy¿ wyra¿aj¹ one rosyjskie aspiracje i obawy
wobec otoczenia zewnêtrznego. Ich znajomo�æ mo¿e staæ siê pomoc¹ w pe³niej-
szym i bardziej obiektywnym rozumieniu zachowañ rosyjskich w �rodowisku
miêdzynarodowym.
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Geopolityka cieszy siê obecnie w Rosji tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e po-
wsta³y tam specjalistyczne o�rodki rz¹dowe, parlamentarne i uniwersyteckie zaj-
muj¹ce siê tylko t¹ problematyk¹2. Rosyjska szko³a geopolityki stanowi interesu-
j¹cy i bogaty zbiór ró¿norodnych koncepcji. W swoim rozwoju przesz³a ona kil-
ka etapów, a na jej powstanie najwiêkszy wp³yw wywar³ determinizm geogra-
ficzny, ale mia³a tak¿e swoje specyficzne �ród³a, by³a to szko³a wielokierunkowa
i mie�ci³a siê w obrêbie nauk geograficznych, humanistycznych i przyrodniczych.

W historii rosyjskiej geopolityki wa¿ne miejsce zajmuje kierunek zwany eu-
razjatyzmem, który uznaje siê za oryginaln¹ rosyjsk¹ koncepcjê geopolityczn¹,
bêd¹c¹ podkre�leniem odrêbno�ci kulturowej i politycznej Rosji i Rosjan. Mimo
¿e g³ównym tematem tego pr¹du umys³owego nie by³a geopolityka, lecz proble-
matyka samoistnych podstaw rosyjskiej kultury i pañstwowo�ci, jak te¿ opraco-
wanie oryginalnych pogl¹dów na specyfikê historii rosyjskiego narodu, to eura-
zjaci byli pierwszymi w Rosji, którzy upowszechnili termin �geopolityka�, wpro-
wadzili go w obszar zainteresowania rosyjskiej my�li spo³ecznej, a tak¿e stwo-
rzyli w³asny geopolityczny model �wiata, okre�laj¹c narodowe geopolityczne
zadania i priorytety3.

Eurazjatyzm to jeden z najbardziej znanych i najbardziej ¿ywotnych oryginal-
nych dwudziestowiecznych rosyjskich ruchów umys³owych, a w obecnej Fede-
racji Rosyjskiej widoczne jest wyra�ne zainteresowanie tym nurtem rosyjskiej
my�li. Powsta³ on w �rodowisku porewolucyjnej emigracji rosyjskiej. Przyjmuje
siê, ¿e ruch eurazjatów rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ w 1921 r. w Sofii, która po
ewakuacji z Rosji wojsk genera³a Wrangla sta³a siê wówczas jednym z g³ównych
o�rodków rosyjskiej emigracji4. Pocz¹tki ruchu zwi¹zane s¹ z osobami: kniazia
Miko³aja Trubieckiego (1890�1938) � lingwisty i filozofa, Georgija F³orowskie-
go (1893�1979) � prawos³awnego teologa, historyka Gienadija Wiernadskiego
(1887�1973), filozofa Lwa Karsawina (1882�1952). Za twórcê i najbardziej ory-
ginalnego ideologa eurazjatyzmu uznaje siê tak¿e Piotra Sawickiego (1895�1968)
� filozofa, geografa i ekonomistê. Idee eurazjatów znalaz³y ¿ywy odd�wiêk w�ród
ówczesnych rosyjskich elit intelektualnych, do ich prac i pogl¹dów odwo³ywali
siê miêdzy innymi Miko³aj Bierdiajew, Piotr Struve oraz Iwan Ilin.

G³ównym problemem, który budzi³ szczególne zainteresowanie eurazjatów,
by³a problematyka odrêbno�ci Rosji od reszty �wiata, jako osobnego etnogeogra-
ficznego i kulturowego ³adu cywilizacyjnego, zajmuj¹cego centralne miejsce
(heartland) miêdzy Wschodem a Zachodem, miedzy Europ¹ a Azj¹. Podstaw¹
ideologii eurazjatów by³o przekonanie o Rosji jako o osobnym regionie, na któ-
rego ukszta³towanie decyduj¹cy wp³yw mia³a specyfika kontynentu Eurazji, a tak-
¿e przekonanie o oryginalno�ci rosyjskiego narodu oraz jego kultury i historii.

2 C. Jean, Geopolityka. Przek³. T. Or³owski, J. Paw³owska. Wroc³aw 2003, s. 2.
3 I. A. Wasilienko, Geopolitika. Moskwa 2003, s. 94.
4 R. Paradowski, Euroazjatyckie imperium Rosji. Toruñ 2001, s. 38.
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Eurazjatyzm to koncepcja, w my�l której Rosja traktowana jest w³a�nie jako Eu-
razja, czyli swoisty �wiat etnogeograficzny, zajmuj¹cy okre�lony obszar Europy
i Azji. Ze wzglêdu na szczególne po³o¿enie i swoisty ³ad etniczny powsta³a tu
specyficzna spo³eczno�æ i kultura, w znacz¹cy sposób ró¿ni¹ca siê zarówno od
spo³eczno�ci europejskich, jak i azjatyckich.

�róde³ idei eurazjatyckich mo¿na szukaæ w rosyjskiej historii koñca XV w. Po
zdobyciu przez Turków Konstantynopola w 1453 r. centrum prawos³awia sta³a
siê Moskwa. Prze³om XV i XVI w. by³ tak¿e okresem formowania siê nowej
to¿samo�ci narodu ruskiego � spadkobiercy i obroñcy ziem �redniowiecznej Rusi
i �wielkiego stepu�, prawos³awia i kultury bizantyñskiej. �wiadectwem kszta³to-
wania siê tej nowej to¿samo�ci by³a miêdzy innymi dzia³alno�æ mnicha Filote-
usza, który nazwa³ pañstwo moskiewskie �Trzecim Rzymem� i pisa³: �wszystkie
królestwa prawos³awnej wiary chrze�cijañskiej z³¹czy³y siê w twoim [�] pamiê-
taj i s³uchaj monarcho prawos³awny [�] dwa Rzymy upad³y, trzeci stoi, czwarte-
go nie bêdzie, gdy¿ twoje królestwo chrze�cijañskie przez ¿adne inne nie zosta-
nie zast¹pione�5. My�l mnicha Filoteusza wyra¿a³a przekonanie o wyj¹tkowej
roli pañstwa moskiewskiego w �wiecie, którego obywatele stanowili naród wy-
brany. Koncepcja ta znalaz³a swoje rozwiniêcie tak¿e w pó�niejszej rosyjskiej
tradycji intelektualnej, zw³aszcza za� w dziewiêtnastowiecznych ideach s³owia-
nofilów � braci Aksakowów, Iwana Kirijewskiego, Aleksego Chomiakowa i po-
zosta³ych twórców tego wa¿nego rosyjskiego pr¹du umys³owego. �wiatopogl¹d
wielu eurazjatów znajdowa³ siê tak¿e pod wp³ywem prac pisarza Fiodora Dosto-
jewskiego oraz Konstantego Leontjewa i Miko³aja Danilewskiego, których idee
by³y najbli¿sze eurazjatom.

Przekonanie o wyj¹tkowej roli Rosji w �wiecie przej¹³ od s³owianofilów miê-
dzy innymi Piotr Sawicki, który opracowa³ czê�æ geograficzn¹ i socjogeograficz-
n¹ teorii eurazjatyckiej i jest uznawany za najbardziej oryginalnego ideologa eu-
razjatyzmu oraz wybitnego rosyjskiego geopolityka.

Piotr Sawicki ukoñczy³ ekonomiê na Politechnice Piotrogrodzkiej. Zna³ kilka
obcych jêzyków i interesowa³ siê teori¹ stosunków miêdzynarodowych, dziêki
czemu po ukoñczeniu studiów otrzyma³ pracê w ambasadzie rosyjskiej w Norwe-
gii. Jego pogl¹dy polityczne zbli¿y³y go do �rodowisk wywodz¹cych siê z partii
kadetów, a za swoich nauczycieli Sawicki uwa¿a³ Piotra Struve i W³odzimierza
Wiernadskiego. Po wybuchu rewolucji pa�dziernikowej Sawicki przy³¹czy³ siê
do ruchu �bia³ych� i zajmowa³ stanowisko pierwszego sekretarza Piotra Struve �
ministra spraw zagranicznych w rz¹dzie genera³a Wrangla. Po pora¿ce armii
Wrangla uda³ siê na emigracjê i pocz¹tkowo przebywa³ w Bu³garii, w Sofii, gdzie
wraz z kniaziem Miko³ajem Trubieckim zainicjowali ruch eurazjatów, nastêpnie

5 Chriestomatija po istorii SSSR. Moskwa 1949, t. 1, nr 89, s. 277�278. (List starca Filoteusza
do wielkiego ksiêcia Wasyla III, ok. 1515�1521 r.) (t³um. moje � J. P).
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za� mieszka³ i pracowa³ w Czechos³owacji, w Pradze. Po zajêciu w 1945 r. Pragi
przez wojska radzieckie zosta³ aresztowany za dzia³alno�æ antyradzieck¹ i skaza-
ny na dziesiêæ lat wiêzienia. Dziesiêæ lat przebywa³ w radzieckich ³agrach. Tu
pozna³ m³odego historyka Lwa Gumilewa, na którego idee Sawickiego wywar³y
znacz¹cy wp³yw. W 1956 r. Sawicki wyszed³ na wolno�æ i zosta³ zrehabilitowa-
ny, co umo¿liwi³o mu powrót do Pragi. Swoje prze¿ycia z czasów pobytu w ³a-
grach radzieckich publikowa³ pod pseudonimem w rosyjskiej prasie emigracyj-
nej. W 1961 r. ponownie go aresztowano, lecz wkrótce zosta³ uwolniony. Zmar³
w Pradze w 1968 r.

Eurazjaci uwa¿ali, ¿e na obszarze Starego �wiata, który tradycyjna geografia
dzieli³a na dwa kontynenty � Europê i Azjê � nale¿y wydzieliæ dodatkowy, spe-
cyficzny obszar, zwany Eurazj¹, w swoich granicach w przybli¿eniu pokrywaj¹-
cy siê z granicami Rosji. Punktem wyj�cia geopolitycznych idei Piotra Sawickie-
go by³o przekonanie, ¿e Rosja prezentuje osobny typ cywilizacji i kultury, na
który decyduj¹cy wp³yw mia³o po³o¿enie geograficzne.

Uznawa³, i¿ do Rosji du¿o bardziej ni¿ do Chin pasuje okre�lenie �Pañstwo
�rodka�, gdy¿ Rosja zajmuje centralne miejsce miêdzy Wschodem a Zachodem,
Europa i Azja za� to zaledwie jej peryferie � zestawiaj¹c je z przestrzeni¹ Rosji-
-Eurazji � wszystkie otaczaj¹ce j¹ ziemie i pañstwa kontynentu stanowi¹ �pas
przybrze¿ny�. Przy tym Europ¹ z rosyjsko-eurazjatyckiego punktu widzenia jest
obszar le¿¹cy na zachód od jej granic i bêd¹cy zaledwie �pó³wyspem� Eurazji,
Azja natomiast jest obszarem le¿¹cym na po³udniu i po³udniowym wschodzie od
jej granic. Sama za� Rosja nie jest ani Europ¹, ani Azj¹, nie ma �Rosji Europej-
skiej� i �Rosji Azjatyckiej�, lecz Rosja-Eurazja, stanowi¹ca osobny geograficzny
�wiat i odrêbny obszar kulturowo-historyczny. By³a to podstawowa geopolitycz-
na teza eurazjatów, którzy uwa¿ali, ¿e z centralnym po³o¿eniem Rosji wi¹za³a siê
jej specyfika oraz wyj¹tkowo�æ kultury, polityki i ekonomii6.

Piotr Sawicki podkre�la³ zasadnicze znaczenie samej idei jedno�ci Eurazji dla
�wiatowej geopolityki i dla ogólnej geopolitycznej mapy �wiata. By³ przekona-
ny, ¿e je¿eli usunie siê to eurazjatyckie centrum Starego �wiata, to wszystkie
jego pozosta³e czê�ci (Europa, Azja �rodkowa, Iran, Indie, Chiny, Japonia) stan¹
siê jakby �rozsypan¹ budowl¹�. Uwa¿a³, ¿e ów �wiat le¿¹cy na wschód od granic
Europy i na pó³noc od �w³a�ciwej Azji� jest t¹ osi¹, która spaja te czê�ci �wiata,
zapewnia ich jedno�æ oraz utrzymanie �cis³ych kontaktów i jest rzeczywistym
�Pañstwem �rodka�. Wi¹¿¹ca i jednocz¹ca rola ��rodkowego �wiata� okaza³a siê
tak¿e bardzo istotna w �wiatowej geopolityce. Przez tysi¹clecia geopolityczn¹
przewagê na eurazjatyckim obszarze mia³y plemiona koczowników. Opanowali
oni ca³¹ przestrzeñ rozci¹gaj¹c¹ siê od Europy a¿ do Chin, która jednocze�nie

6 P. Sawicki, Geopoliticzeskije osnowy ewrazijstwa. [W:] Klassika geopolitiki, XX wek. Sost.
K. Koroliew. Moskwa 2003, s. 680.
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graniczy³a z Iranem, Persj¹ i Indiami. Koczownicy s³u¿yli za po�redników w kon-
taktach miêdzy tymi osiad³ymi kulturami. Jako przyk³ad Piotr Sawicki podawa³
zwi¹zki miêdzy Persj¹ a Chinami: nigdy w historii nie by³y tak �cis³e jak w epoce
panowania Mongo³ów w Azji (XII � XIV w.).

Wszystkie te historyczne rozwa¿ania pozwoli³y Sawickiemu wysun¹æ wa¿n¹
geopolityczn¹ tezê, ¿e rosyjski �wiat jest powo³any do pe³nienia wi¹¿¹cej i jedno-
cz¹cej roli w ramach Starego �wiata (Azja i Europa). Od sposobu, w jaki Rosja-
-Eurazja bêdzie wype³niaæ to swoje zadanie, zale¿y, czy ca³a mozaika ró¿norod-
nych kultur Starego Kontynentu przeobrazi siê w organiczn¹ ca³o�æ i czy zatr¹ siê
ró¿nice miêdzy Wschodem a Zachodem7 . W kulturze rosyjskiej eurazjaci upatry-
wali syntezy Wschodu z Zachodem i si³y jednocz¹cej te dwa �wiaty. Podkre�lali
tak¿e, ¿e Rosja-Eurazja mo¿e wype³niæ swoje zadanie tylko we wspó³pracy z kul-
turami wszystkich o�ciennych narodów. Z tego te¿ powodu kultury �wiata wschod-
niego s¹ dla Rosji równie wa¿ne, jak kultura Zachodu. Osobliwo�ci¹ rosyjskiej
geopolityki by³o zatem skierowanie siê jednocze�nie na Wschód i na Zachód. Dla
Rosji s¹ to dwa równoprawne �fronty�: zachodni i po³udniowo-wschodni8.

Pisz¹c o osobliwo�ciach Rosji-Eurazji, Piotr Sawicki wskazywa³, ¿e o geo-
graficznej i geopolitycznej specyfice decydowa³o po³o¿enie w ogromnej strefie
tundry, lasów i stepów, ci¹gn¹cej siê od granic Chin a¿ po uj�cie Dunaju. Obszar
ten, a w szczególno�ci strefa stepów, s³u¿y³ przemieszczaniu siê koczowniczych
plemion z Azji do Europy (Hunów, Po³owców, Pieczyngów, Mongo³ów). Wê-
drówki ludów koczowniczych sprzyja³y tworzeniu ró¿norodnych geopolitycz-
nych konfiguracji, wspó³dzia³ania etnosów zamieszkuj¹cych terytorium �wiel-
kiego stepu�. Inwazje obcych plemion i narodów na ziemie pozostaj¹ce pod w³a-
daniem koczowników by³y jednak niezmiernie rzadkie. Chiñczycy a¿ do koñca
XVIII w. nie potrafili rozszerzyæ swojego osadnictwa na pó³noc od Wielkiego
Muru. W VII w. Arabom uda³o siê opanowaæ Azjê �rodkow¹, ale wiêkszo�æ z nich
zmuszona by³a siê wycofaæ, a ci, którzy pozostali, zostali zasymilowani. W X w.
plemiona semickie, d¹¿¹c do opanowania dróg handlowych, utworzy³y na teryto-
rium Eurazji Kaganat Chazarski, który zosta³ pokonany przez wojska ruskie.
W szerokim rozumieniu Rosja (a wcze�niej ziemie ruskie) by³a terytorium roz-
woju wielu etnosów. W�ród nich wiod¹cym etnosem byli jednak¿e S³owianie �
najbardziej przedsiêbiorczym i dominuj¹cym w sferze kultury, wojskowo�ci i or-
ganizacji pañstwowo-spo³ecznej. Bizantyñska kultura i mongolskie wzory pañ-
stwowo�ci pozwoli³y im przeciwstawiæ siê innym superetnosom i zachowaæ swo-
j¹ odrêbno�æ, niezale¿no�æ od agresywnego rzymsko-germañskiego �wiata. Za
spraw¹ tych cech S³owian oraz wielkich przestrzeni �wiat Eurazji stale d¹¿y³ do
politycznego zjednoczenia. Piotr Sawicki uwa¿a³, ¿e przestrzeñ Eurazji dziêki

7 I. A. Wasilienko, dz. cyt., s. 103.
8 Tam¿e.
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swoim podstawowym cechom zmierza ku jej politycznemu zjednoczeniu. Pod-
kre�la³ te¿ w sposób szczególny rolê i znaczenie Mongo³ów i D¿yngis-chana,
który stworzy³ potê¿ne imperium, przewy¿szaj¹ce swoimi rozmiarami imperium
rzymskie i kalifat arabski, a tak¿e jako pierwszy sformu³owa³ historyczne zada-
nia Eurazji, daj¹c pocz¹tek jej politycznemu zjednoczeniu i tworz¹c podstawy jej
politycznego ustroju9. Sawicki uznawa³, ¿e geopolityczny kszta³t Rosji-Eurazji
w znacz¹cym stopniu pokrywa siê z geograficznym obszarem w³adzy mongol-
skiej i w tradycji tatarsko-mongolskiej Rosjanie powinni szukaæ �róde³ geopoli-
tycznego zjednoczenia Eurazji. Twierdzi³, i¿ �bez «tatarszczyzny» (tatarszcziny)
nie by³oby Rosji� i wielkiego jednolitego imperium rosyjskiego10. Znaczenie
zwi¹zków Rosji z Tatarami w kontek�cie jej geopolityki by³o rozpatrywane tak¿e
przez innych twórców rosyjskiej geostrategii, miêdzy innymi przez Aleksieja Wan-
dama (1867�1933), który pisa³, ¿e wp³ywy rosyjskie powinny byæ rozszerzane
szczególnie w kierunku po³udniowym poprzez Kaukaz i Azjê �rodkow¹. I nieza-
le¿nie od tego, ¿e nie odpowiada to interesom strategicznym Zachodu, Rosja nie
powinna rezygnowaæ ze swoich geopolitycznych priorytetów, a g³ównym argu-
mentem usprawiedliwiaj¹cym takie dzia³ania jest historia. Rosyjskie pañstwo,
zajmuj¹c miejsce pañstwa tatarskiego, przejê³o tak¿e jego geopolityczne zwi¹zki
i strategiczne interesy w po³udniowej czê�ci Azji i Rosja powinna wykorzysty-
waæ ten kapita³, który zostawili jej przodkowie11.

Orientacja �na Wschód�, ku ludom wielkiego stepu, w pozytywnym kon-
tek�cie by³a specyficzna dla idei ca³ego ruchu eurazjatów, stanowi³a kluczow¹
formu³ê eurazjatyzmu. Piotr Sawicki uwa¿a³ Rosjê za kontynuatorkê mongol-
skiej polityki zjednoczenia pod siln¹ w³adz¹ ca³ej przestrzeni Eurazji, co mia³o
stanowiæ podstawê geopolitycznej strategii Rosji. Uwa¿a³, ¿e Rosja to spadko-
bierca Wielkich Chanów i dzie³a D¿yngis-chana oraz Timura zjednoczenia Azji12.
Uwa¿a³ tak¿e, ¿e wype³niaj¹c tê misjê we wspó³czesnym �wiecie, Rosjanie po-
winni szukaæ nowych sposobów i form zabezpieczenia jednolito�ci Eurazji,
uciekaj¹c siê nie tylko do si³y oraz wojny, ale odwo³uj¹c siê do wp³ywów kul-
turowych i wspó³pracy, czyli do tego, co wspó³cze�nie okre�la siê mianem soft
power. Sawicki uwa¿a³, ¿e Rosja powinna podj¹æ w sferze geopolityki wysi³ek
stworzenia nowych form my�li i twórczo�ci spo³eczno-kulturowej dla osi¹gniêcia
swojej zjednoczeniowej misji. By³a to jedna z wa¿nych i nowatorskich idei
Piotra Sawickiego niedoceniona przez jemu wspó³czesnych i potomnych, dla
których eurazjatyzm stanowi³ niekiedy podstawê agresywnego nacjonalizmu
rosyjskiego.

9 N. A. Nartow, Geopolitika. Moskwa 2004, s. 125.
10 P. Sawicki, Stiep i osied³ost� [W:] Russkij mir. Geopoliticzeskije zamietki po russkoj istorii.

Moskwa � Sankt-Petersburg 2003, s. 811.
11 I. A. Wasilienko, dz. cyt., s. 116.
12 P. Sawicki, Stiep i osied³ost�, dz. cyt., s. 813�814.

Piotr Sawicki � twórca geopolitycznej teorii eurazjatyzmu



80

Pisz¹c o geopolitycznej strategii Rosji-Eurazji, Sawicki wskazywa³ tak¿e na
geograficzne �ród³a eurazjatyckiej jedno�ci. Wed³ug niego Eurazja, jako geogra-
ficzny �wiat, by³a jakby �stworzona� do tego, aby na jej terytorium zbudowaæ jed-
nolite pañstwo � Rosjê-Eurazjê. W geopolitycznych koncepcjach Sawickiego wa¿-
n¹ rolê odgrywa³o pojêcie �miejsca rozwoju� (miestorazwitia), dziêki któremu do-
datkowo podkre�la³ jednolity charakter eurazjatyckiego �wiata. Znaczenie tego ter-
minu by³o podobne do pojêcia Raumsinn � �poczucie przestrzeni�, wprowadzone-
go do geopolityki przez Niemca Fryderyka Ratzela (1844�1904). Wed³ug niego
obok dwóch wspó³rzêdnych fizycznych, na podstawie których przeprowadza siê
badanie zjawisk politycznych, istnieje jeszcze trzeci wa¿ny czynnik kszta³tuj¹cy
warto�æ ilo�ciow¹ przestrzeni i jako�ciow¹ po³o¿enia. Jest nim �poczucie przestrze-
ni�, bêd¹ce cech¹ wrodzon¹ i wynikaj¹c¹ z kultury oraz historii ka¿dego narodu13.
Piotr Sawicki pojêcie �miejsca rozwoju� pojmowa³ jako zjednoczenie geograficz-
nej ca³o�ci z aspektem duchowym i spo³ecznym. Uznawa³, i¿ sfera spo³eczno-poli-
tyczna narodu i jego terytorium stanowi¹ ca³o�æ, �organizm� i sk³adaj¹ siê na �geo-
graficzn¹ indywidualno�æ� lub �krajobraz�. Eurazjaci uwa¿ali, ¿e jedno�æ Eurazji
wyra¿a siê w jedno�ci pierwiastka materialnego i duchowego, to geograficzne i spo-
³eczno-kulturowe zespolenie. W koncepcji tej geografia stanowi³a materialne pod-
stawy rozwoju i duchowej syntezy Eurazji. Rosja-Eurazja by³a jednolitym �miej-
scem rozwoju� i �geograficzn¹ indywidualno�ci¹� � bêd¹c syntez¹ krajobrazu hi-
storycznego, etnicznego, geograficznego i ekonomicznego, stanowi¹c jednocze�nie
integraln¹ formê dla egzystencji du¿o mniejszych �miejsc rozwoju�. W rosyjskiej
historii mo¿na zauwa¿yæ rozliczne typy wiêkszych i mniejszych �miejsc rozwoju�.
Takim jednolitym mniejszym miestorazwitiem by³ kaspijsko-czarnomorski step,
a tak¿e obszar dnieprowsko-kijowski. Wiêkszym miestorazwitiem by³a natomiast
ca³a Eurazja, jako jednolity obszar geograficzny, na którym powsta³y takie wielkie
imperia jak scytyjskie, Hunów, mongolskie, a pó�niej tak¿e rosyjskie.

Jak siê wskazuje, eurazjatyckie koncepcje s¹ do dnia dzisiejszego obecne w Ro-
sji, a nawet uwa¿a siê niekiedy, ¿e ca³a polityka zewnêtrzna i wewnêtrzna Rosji
po 1989 roku w wiêkszej lub mniejszej mierze by³a oparta na koncepcji eurazja-
tyzmu14. Jest to o tyle s³uszne, i¿ Rosja za g³ówny cel polityki zagranicznej wo-
bec by³ych republik po rozpadzie ZSRR uznawa³a stworzenie zintegrowanego
politycznie i gospodarczo stowarzyszenia pañstw pod jej kierownictwem, zdol-
nego zaj¹æ znacz¹ce miejsce we wspólnocie miêdzynarodowej, zw³aszcza za� na
obszarze Europy i Azji15. Rozpad ZSRR odbierany jest w Rosji jako pora¿ka

13 C. Jean, dz. cyt., s. 62.
14 M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce.

Warszawa 2003, s. 43.
15 K. £astawski, Kszta³towanie nowej to¿samo�ci rosyjskiej polityki zagranicznej. [W:] Nowa

to¿samo�æ Niemiec i Rosji w stosunkach miêdzynarodowych. Pod red. S. Bielenia i W. Góralskiego.
Warszawa 1999, s. 108.
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i sta³ siê rzeczywist¹ tragedi¹ dla wielu Rosjan. Czê�æ elit politycznych i intelek-
tualnych nie potrafi³a siê pogodziæ z utrat¹ znacznej czê�ci terytoriów i wp³ywów
i poszukuj¹ one aktywnie ró¿norodnych mo¿liwo�ci wzmocnienia swoich wp³y-
wów na tradycyjnych obszarach. Dla wspó³czesnej Federacji Rosyjskiej, która
po rozpadzie ZSRR próbuje szukaæ sposobów utrzymania kontroli nad obszarem
by³ych republik radzieckich, oficjalnie uznawanych za ¿ywotn¹ strefê interesów,
eurazjatyzm mo¿e stanowiæ ideologiczn¹ podbudowê takiej polityki. Uznaje siê
nawet niekiedy, ¿e eurazjatyzm mo¿e byæ gotowym, wszechstronnie rozpraco-
wanym projektem rekonstrukcji i ekspansji wielkiej Rosji, ¿e jest to odpowied�
rosyjskich ideologów na upadek imperium16. Z uwagi na rolê eurazjatyzmu �
jednej z najistotniejszych rosyjskich ideologii XX w. � oraz na jego wp³yw na
wspó³czesne spo³eczeñstwo rosyjskie i w�ród elit politycznych wydaje siê, ¿e
poznanie �róde³ intelektualnych eurazjatyzmu ma du¿e znaczenie, gdy¿ mo¿e
pomóc w ocenie rosyjskich aspiracji jak te¿ obaw wobec wspó³czesnego ³adu
globalnego i pomóc w kszta³towaniu polskiej i europejskiej strategii wobec
wschodniego s¹siada.
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