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Abstract: The goal of the article is to indicate the reasons why formulating 
a new Russian non-imperial identity has failed. Applying the Ontological Se-
curity Theory shows the fall of the USSR as a critical situation that undermined 
the so-called fundamental questions of the Russian identity. The return of the 
imperial discourse was triggered by ontological anxiety connected to two 
fundamental questions: social relations with the significant Other and the 
finitude. The article discusses in detail the latter. Pending anxiety has activated 
imperial habitus, which is illustrated by the case of the Russian Geographical 
Association.
Keywords: ontological security, identity, territory, empire, Russia

Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie przyczyn niepowodzenia w kwe-
stii sformułowania nowej, nieimperialnej tożsamości Rosji. Zastosowanie te-
orii bezpieczeństwa ontologicznego pozwala spojrzeć na rozpad ZSRR jako 
sytuację krytyczną, która podważyła tzw. fundamentalne kwestie rosyjskiej 
tożsamości. Dla powrotu dyskursu imperialnego miały znaczenie dwa źród-
ła lęków: relacje ze znaczącym Innym (Zachód) oraz lęk dotyczący kruchości 
terytorium, któremu w niniejszym artykule poświęcono szczególną uwagę. 
Lęki ontologiczne przyczyniły się do aktywowania habitusu imperialnego, co 
ilustruje omówiony przykład Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.
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Wstęp
Na początku lat 90. XX w. brytyjski historyk Dominic Lieven ogłosił, 
że wraz z upadkiem Związku Radzieckiego skończyła się epoka no-
wożytnych imperiów. Tymczasem trzy dekady później coraz częściej 
mówi się o Rosji jako państwie prowadzącym politykę imperialną. Na 
dowód przytacza się najczęściej aneksję Krymu, choć można by także 
przywołać tak bardzo charakterystyczny dla imperium bunt peryferii 
wobec centrum, czyli protesty w Chabarowsku w 2021 r. Mimo wska-
zanych przykładów uważam, że dziedzictwo imperialne Rosji uwidacz-
nia się dzisiaj nie tyle w jej działaniach na arenie międzynarodowej, 
ile w dyskursie. Oficjalnie rosyjskie przywództwo polityczne odżeg-
nuje się od imperium i woli mówić o Rosji jako odrębnej cywilizacji. 
Jednakże, jak słusznie zauważa Wiktor Sznirelman, pojęcie „cywili-
zacji” funkcjonuje de facto jako substytut obciążonego ideologicznie 
„imperium”1. Borys Jelcyn deklarował, że jego kraj chce być normal-
nym państwem. Przykład Wielkiej Brytanii czy Portugalii pokazuje, że 
możliwa jest transformacja tożsamości imperialnej metropolii. Dla-
czego nie udało się to w Rosji? To z pewnością jedno z ważniejszych 
pytań w trzydziestą rocznicę podpisania porozumienia białowieskiego.

Zmiana tożsamości tak dużej zbiorowości, jaką jest państwo, to 
proces złożony i długotrwały. Samookreślenie dokonuje się pod wpły-
wem różnorodnych czynników, zarówno materialnych, jak i ideowych, 
oddziałujących tak z zewnątrz, jak i wewnątrz podmiotu sprawczego. 
Należałoby uwzględnić je wszystkie, by wyczerpująco odpowiedzieć 
na pytanie o przyczyny powrotu dyskursu imperialnego w dzisiejszej 
Rosji. Nie pozwala na to forma artykułu, dlatego zawęziłam analizę do 
bezpieczeństwa ontologicznego państwa. Rozpad ZSRR i pojawienie 
się Federacji Rosyjskiej to wydarzenia, które podważyły fundament 
radzieckiej-rosyjskiej tożsamości. W świetle teorii bezpieczeństwa on-
tologicznego rok 1991 był tzw. sytuacją krytyczną, którą ekipa Jelcyna 
spróbowała wykorzystać do przedstawienia Rosji jako normalnego, 
demokratycznego mocarstwa europejskiego. Część odpowiedzialno-
ści za niepowodzenie Jelcyna i powrót Rosji do dyskursu imperialnego 

1 W. Schnirelman, Russia Between a Civilization and a Civic Nation: Secular and Religious Uses of Ci-
vilisational Discourse, [w:] Russia as Civilization. Ideological Discourses in Politics, Media, and Aca-
demia, ed. K.J. Mjør, S. Turoma, New York – London 2020, s. 73.
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badacze składają na karb państw zachodnich, które zlekceważyły głę-
boką potrzebę Rosji do bycia traktowaną jako równorzędny partner2. 
Zgodnie z tą logiką, inna polityka Zachodu mogłaby pomóc utrzy-
mać w Rosji proeuropejski dyskurs i doprowadzić do sformułowania 
tożsamości nieimperialnej. Wniosek ten nie jest bezpodstawny, ale 
uważam go za niepełny. Celem artykułu jest pokazanie, że powrót dys-
kursu imperialnego jest reakcją na obniżenie bezpieczeństwa ontolo-
gicznego Rosji, u źródeł którego znalazły się dwa rodzaje lęków. Jeden 
był rzeczywiście wywołany zdestabilizowaniem się relacji ze znaczą-
cym Innym, czyli Zachodem. Doczekał się on rzetelnych opracowań3 
– w przeciwieństwie do drugiego rodzaju lęku, na który chcę zwrócić 
uwagę. Twierdzę, że powrót dyskursu imperialnego w Rosji jest reakcją 
także na lęk przed dalszym rozpadem terytorium, będącego istotnym 
atrybutem mocarstwa. Ponadto dyskurs imperialny nie jest wyłącznie 
rezultatem przemyślanej strategii Kremla, ale wynika także ze zbioru 
praktyk i nawyków ukształtowanych w ramach imperium, które prze-
trwały rozpad struktur imperialnych. Ten zbiór głęboko zakorzenio-
nych, a często nieuświadomionych i niezwerbalizowanych praktyk oraz 
nawyków za Ayşe Zarakol nazywam habitusem imperialnym4.

Niniejszy artykuł wzbogaca badania nad Rosją i naukę o stosun-
kach międzynarodowych na trzy sposoby. Po pierwsze, na gruncie te-
orii bezpieczeństwa ontologicznego dostarcza argumentów na rzecz 
stanowiska Filipa Ejdusa, pokazując przydatność kategorii „sytuacja 
krytyczna” i podkreślając materialne umocowanie bezpieczeństwa 
ontologicznego państw. Po drugie, zwraca uwagę na krajowe źródło 
lęków ontologicznych Rosji (tj. lęk o terytorium), które aktywowało 
habitus imperialny. To ważne uzupełnienie dotychczasowych badań, 
koncentrujących się na relacjach ze znaczącym Innym. Tym samym 
pokazuję, że nawet gdyby Zachód prowadził inną politykę wobec 
Rosji, nadal istniałoby drugie, krajowe źródło lęków poza polem jego 
bezpośredniego oddziaływania. Po trzecie, w tekście przedstawiono 

2 Np. N.N. Petro, How the West Lost Russia: Explaining the Conservative Turn in Russian Foreign Policy, 
„Russian Politics”, vol. 3, 2018, no. 3, s. 305-332.

3 D.W. Larson, A. Shevchenko, Status Seekers Chinese and Russian Responses to U.S. Primacy, „Inter-
national Security”, vol. 34, 2010, no. 4, 63-95. I. Neuman, Entry into International Society Reconp-
tualised: The Case of Russia, „Review of International Studies”, vol. 37, 2011, no. 2, s. 463-484.

4 A. Zarakol, After Defeat. How the East Learned to Live with the West, Cambridge 2011, s. 106.
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oryginalny materiał empiryczny dotyczący Rosyjskiego Towarzystwa 
Geograficznego (RTG). Wybór formalnie niepolitycznego podmiotu 
pozwala dostrzec rolę instytucji przechowujących pamięć o imperial-
nych nawykach i praktykach. Co więcej, analiza RTG realizuje postulat 
rodzącej się na naszych oczach helsińskiej szkoły badań nad Rosją, by 
nie godzić się na redukcyjną kremlinologię i pokazywać działalność 
innych aktorów5.

Dyskurs imperialny jest traktowany w niniejszym tekście jako 
przejaw tożsamości rosyjskiej, którą zanalizowałam, stosując teorię 
bezpieczeństwa ontologicznego. By pokazać, jak działa habitus impe-
rialny w odniesieniu do terytorium, omówiłam działalność Rosyjskie-
go Towarzystwa Geograficznego. Jest to instytucja założona jeszcze 
w Imperium Rosyjskim, która przetrwała do dzisiaj i odgrywa ważną 
rolę w kształtowaniu wiedzy i przywiązania Rosjan do rodzimego te-
rytorium. W celu rekonstrukcji praktyk i narracji RTG przeanalizo-
wałam materiały (artykuły, wywiady, sprawozdania) opublikowane na 
oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa (https://www.rgo.ru/ru) 
oraz prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także agencji 
informacyjnej Interfax oraz RIA Novosti.

Artykuł rozpoczyna omówienie głównych założeń teorii bezpie-
czeństwa ontologicznego. Następnie przedstawiona została ewolucja 
sposobów radzenia sobie z lękami ontologicznymi w poradzieckiej 
polityce Kremla. Pokazano, dlaczego elitom rządzącym nie udało się 
przeformułować tożsamości i dlaczego lęk o terytorium aktywował 
habitus imperialny. Ostatni punkt ukazuje oddziaływanie habitusu 
i mechanizmy radzenia sobie z lękiem dotyczącym terytorium na 
przykładzie Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.

1. Państwo na kozetce, czyli o lękach i bezpieczeństwie on-
tologicznym w nauce o stosunkach międzynarodowych

Na pytanie o przyczynę zmian polityki zagranicznej poradzieckiej 
Rosji przedstawiciele trzech paradygmatów badawczych w stosun-
kach międzynarodowych, tj. realiści, liberałowie i konstruktywiści, 

5 Russian Modernisation: A New Paradigm, ed. M. Kivinen, B.G. Humphreys, New York – London 
2021.
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udzielą odmiennych odpowiedzi. Najbliżsi mi konstruktywiści de-
cydujące znaczenie przypisują procesowi formułowania tożsamości. 
Zbiorowości ludzkie, jakimi są państwa, potrzebują stabilnych wy-
obrażeń o sobie, o swoim miejscu i roli wśród innych podmiotów. 
Spójna narracja biograficzna jest podstawą poczucia bezpieczeństwa 
ontologicznego i pozwala podmiotom podejmować celowe działania. 
Pojęcie bezpieczeństwa ontologicznego z prac socjologów Ronalda 
Lainga i Anthony’ego Giddensa na grunt stosunków międzynarodo-
wych przeniósł Aleksander Wendt, a zasadnicze punkty teorii sformu-
łowała Jennifer Mitzen. Amerykańska politolożka w swoich pracach 
pokazuje, że wspólnocie, jaką jest państwo, poczucie bezpieczeństwa 
daje nie tylko fizyczne przetrwanie, ale i pewność ciągłości swojego 
istnienia, także w wymiarze symbolicznym6. Brent J. Steele za Gid-
densem zaproponował odróżnienie od bezpieczeństwa rozumianego 
jako fizyczne przetrwanie (security as survival) bezpieczeństwa ist-
nienia (security as being), rozumianego jako poczucie nieprzerwanej 
egzystencji zbiorowości społecznej – jako bezpieczeństwo tożsamo-
ści7. Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby publikacji doty-
czących teorii bezpieczeństwa ontologicznego ukazał ważne punkty 
sporne między badaczami stosującymi to podejście. Można wskazać 
dwa takie zagadnienia. Po pierwsze, nie ma zgody co do tego, o czy-
im bezpieczeństwie ontologicznym należy mówić: państwa jako ak-
tora społecznego czy też społeczeństwa, wobec którego państwo 
pełni jedynie funkcję służebną i pomaga zaspokoić potrzeby związane 
z bezpieczeństwem ontologicznym. Pierwsze stanowisko prezentują 
Jennifer Mitzen i Catarina Kinnval, drugie – Brent J. Steele czy Dmi-
try Chernobrov8. Kolejna sporna kwestia ma znaczenie dla wywodu 
zaprezentowanego w niniejszym tekście. Nie ma zgody co do tego, co 
powoduje obniżenie poczucia bezpieczeństwa ontologicznego. Inny-

6 J. Mitzen, Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma, „European 
Journal of International Relations”, vol. 12, 2006, no. 3, s. 341-370.

7 B.J. Steele, Ontological Security in International Relations. Self-Identity and the IR State, London – 
New York 2008.

8 C. Kinnval, J. Mitzen, Ontological Security and Conflict: The Dynamics of Crisis and the Constitution 
of Community, „Journal of International Relations and Development”, vol. 21, 2018, no. 4, s. 825-835. 
B.J. Steele, Ontological Security and the Power of Self-identity: British Neutrality and the American 
Civil War, „Review of International Studies”, vol. 31, 2005, no. 3, s. 519-540; D. Chernobrov, Ontolo-
gical Security and Public (Mis)Recogniton o International Crises: Uncertainty, Political Imaging and 
the Self, „Political Psychology”, vol. 37, 2016, no. 5, s. 581-596.
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mi słowy, gdzie należy doszukiwać się źródła lęków ontologicznych 
(anxiety). Warto podkreślić, że – za Giddensem – lęk rozumiany jest 
jako emocja, która, w przeciwieństwie do strachu, nie ma konkretnej 
przyczyny, stąd trudniej jej zaradzić9. Mitzen twierdzi, że lęki generuje 
destabilizacja relacji podmiotu z innymi aktorami, zwłaszcza znaczą-
cym Innym, który odgrywa kluczową rolę w procesie samookreślenia 
danego podmiotu10. Tym samym dla Mitzen źródło lęków znajduje 
się poza samym podmiotem. Z kolei Steele uważa, że państwa dążą 
przede wszystkim do utrzymania spójnej narracji biograficznej, któ-
ra kształtuje się pod wpływem czynników krajowych (m.in. kultury, 
pamięci historycznej, bieżącej polityki)11. Zdaniem Steele’a lęk poja-
wia się w sytuacji, gdy państwo jest zmuszone do prowadzenia poli-
tyki niezgodnej z własnym wyobrażeniem o sobie. Zarakol proponuje 
drogę środka, pisząc o pożytkach uwzględnienia obu rodzajów lęków12. 
Przypadek Rosji poradzieckiej wymyka się jednak tym klasyfikacjom. 
By zrozumieć złożoność działań rosyjskich, należy zastosować zabieg 
zaproponowany przez Filipa Ejdusa. Badacz uczynił punktem wyjścia 
tzw. sytuację krytyczną13. Za Giddensem przyjął, że są to okoliczności, 
które zmuszają podmiot do refleksji nad fundamentalnymi kwestia-
mi własnej tożsamości. Anthony Giddens wskazał cztery takie kwe-
stie: 1) egzystencję, 2) skończoność, 3) relacje społeczne, 4) narrację 
biograficzną14. Na co dzień podmiot sprawczy przyjmuje wymienione 
zagadnienia za oczywiste. Przechodzi nad nimi do porządku, traktu-
je je rutynowo i koncentruje się na bieżących sprawach. Tylko kryzys 
– sytuacja krytyczna – podważa kwestie fundamentalne (jedną lub 
wszystkie) i zmusza podmiot do refleksji, która może prowadzić do 
redefinicji tożsamości lub umocnienia utartych nawyków samoiden-
tyfikacji. Ejdus zastosował kwestie fundamentalne w badaniach nad 
państwami15. Kwestia egzystencji oznacza poczucie posiadania swojego 

9 B.J. Steele, Ontological Security and the Power…, s. 525.
10 J. Mitzen, Ontological Security in World Politics…
11 B.J. Steele, Ontological Security and the Power…, s. 527-528.
12 A. Zarakol, States on Ontological Security: A Historical Rethinking, „Cooperation and Conflict”, vol. 

52, 2017, no. 1, s. 48-68.
13 F. Ejdus, Critical Situations, Fundamental Questions and Ontological Insecurity in World Politics, 

„Journal of International Relations and Development”, vol. 21, 2018, no. 4, s. 883-908.
14 A. Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Palo Alto 1991, s. 55.
15 F. Ejdus, Crisis and Ontological Insecurity. Serbia’s Anxiety over Kosovo’s Secession, Cham 2020, s. 18-

23.
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miejsca w ładzie międzynarodowym. Państwo osiąga je dzięki prakty-
kom, takim jak dyplomacja czy prawo międzynarodowe. Skończoność 
(finitude) wiąże się z obawą przed rozczłonkowaniem, rozpadem pod-
miotu. Jak podkreśla Ejdus, uświadomienie sobie własnej skończono-
ści to coś więcej niż chęć fizycznego przetrwania państwa, bo lęk ten 
nie jest wywołany przez konkretne zagrożenie16. Relacje społeczne to 
umiejętność utrzymania stabilnych stosunków ze znaczącymi Inny-
mi. Z kolei narracja biograficzna odnosi się do zdolności danej zbio-
rowości do opowiedzenia spójnej historii o swoim nieprzerwanym 
istnieniu w czasie i przestrzeni. Co ważne, pisząc o poczuciu ciągłości 
państw, Ejdus zwraca uwagę także na materialny aspekt bezpieczeń-
stwa ontologicznego. Przekonanie o własnej nieskończoności państwa 
czerpią m.in. z otaczającego je środowiska – architektury, krajobrazu, 
poszczególnych miejscowości17. Narracja biograficzna włącza lokali-
zacje do wyobrażeń podmiotu o jego Ja i czyni częścią tożsamości.

Filip Ejdus podsumowuje swoje rozważania następująco: „Kluczo-
wą cechą sytuacji krytycznych jest niezdolność aktorów zbiorowych 
do przejścia do porządku nad fundamentalnymi kwestiami dotyczą-
cymi nietrwałości/nieprzewidywalności ładu międzynarodowego, 
własnej skończoności, niestabilności relacji z innymi podmiotami 
oraz niespójności autobiografii zbiorowej”18. W obliczu lęków wywo-
łanych przez sytuację krytyczną państwo, a konkretnie elity rządzące 
mogą zareagować na dwa sposoby: 1) potraktować nowe okoliczności 
jako szansę na zmianę dyskursu tożsamościowego albo 2) przywołać 
rutynowe narracje, umacniające tradycyjne komponenty tożsamości 
i przywracające poczucie stabilnego, nieprzerwanego istnienia19. Dru-
ga sytuacja może doprowadzić m.in. do sekurytyzacji dyskursu tożsa-
mościowego czy polityki pamięci, a także, nawiązując do spostrzeżeń 
Ejdusa, dyskursu o terytorium.

Zastosowanie teorii bezpieczeństwa ontologicznego do analizy po-
lityki Rosji pozwala spojrzeć na rozpad ZSRR jako sytuację krytyczną, 
która podważyła wszystkie cztery fundamentalne kwestie rosyjskiej 

16 Ibidem, s. 20.
17 Ibidem, s. 26.
18 Ibidem, s. 24.
19 J. Subotić, Narrative, Ontological Security, and Foreign Policy Change, „Foreign Policy Analysis”, vol. 

12, 2016, s. 610-627.
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tożsamości. Pierwszą, czyli nieprzewidywalność ładu międzynarodo-
wego, pomogły stosunkowo szybko ustabilizować prawo międzyna-
rodowe i dyplomacja, które uregulowały pozycję Federacji Rosyjskiej 
jako sukcesora Związku Radzieckiego. Spójną narrację biograficzną, 
wyrażającą historyczną ciągłość, miało zapewnić nowej Rosji utrzy-
manie statusu mocarstwa – kluczowej cechy wspólnej Imperium Ro-
syjskiemu i ZSRR. Uznanie za mocarstwo, a zatem i równorzędnego 
partnera Zachodu, zależało z kolei od akceptacji ze strony znaczące-
go Innego20. Wśród czterech fundamentalnych kwestii podważonych 
przez sytuację kryzysową roku 1991 ważnym źródłem lęków były re-
lacje społeczne. Niezaspokojenie potrzeby uznania obniżyło bezpie-
czeństwo ontologiczne, co skutkowało powrotem do ugruntowanych 
narracji i praktyk ukształtowanych w czasach imperialnych. Tradycja 
imperium była najważniejszym czynnikiem poczucia ciągłości Rosji. 
Istniało jednak jeszcze jedno źródło, które także sprzyjało aktywizacji 
habitusu imperialnego. Było ono wewnętrzne, ale inne od tego, które 
sugeruje B. J. Steele, bo nie dotyczyło spójności narracji biograficz-
nej z działaniem państwa. Był to lęk wynikający z refleksji nad własną 
skończonością, lęk przed dalszym rozpadem Rosji, związany z mate-
rialnym aspektem jej bezpieczeństwa ontologicznego – terytorium.

2. Powrót imperium: ewolucja sposobów radzenia  
sobie z lękami ontologicznymi w polityce rosyjskiej  

            po 1991 roku
Sytuacja kryzysowa, jaką był rozpad Związku Radzieckiego, nie od 
razu skutkowała powrotem do dyskursu imperialnego. Wręcz prze-
ciwnie, przywództwo polityczne próbowało wykorzystać nowe oko-
liczności do sformułowania tożsamości Rosji jako demokratycznego 
europejskiego mocarstwa, które odrzuca tradycję imperialną. Jednym 
ze sposobów było zaproponowanie obywatelskiej formuły tożsamo-
ści dla wieloetnicznego i wielowyznaniowego społeczeństwa. Nie-
posiadające konotacji etnicznych pojęcie rossijanie miało zastąpić 

20 A. Curanović, W pogoni za równością. Status w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, „Prace 
Instytutu Europy Środkowej”, nr 2, Lublin 2020.
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russkich21. Niepowodzenie polityki Jelcyna w tym zakresie ma wiele 
przyczyn. Wskażę jednak trzy, które w moim przekonaniu miały znacz-
nie kluczowe i były związane z oddziaływaniem habitusu imperialnego.  
To 1) pierwsza wojna w Czeczenii (1994-1996), 2) polityka wobec ro-
syjskiej mniejszości władz byłych republik radzieckich oraz 3) przy-
wiązanie większości obywateli do statusu Rosji jako mocarstwa.

Konflikt w północnokaukaskiej republice był postrzegany przez 
większość obywateli nie jako wojna domowa, ale zamach na integral-
ność terytorialną oraz odrzucenie rosyjskiej kultury i tożsamości przez 
„obcych wahhabitów”. Wojna przywróciła znaczenie silnie zakorzenio-
nym skojarzeniom etniczności z religią, co z kolei wzmocniło wrażenie 
sztuczności pojęcia rossijanie. Konflikt w Czeczenii był też klasycz-
nym buntem peryferii wobec centrum, co mocno podważa poczucie 
bezpieczeństwa narodów imperialnych22. Kolejnym czynnikiem potę-
gującym uczucie zagrożenia była trudna sytuacja, w jakiej znaleźli się 
Rosjanie w byłych republikach radzieckich – bez prawa do podwójnego 
obywatelstwa, ze statusem już nie progresywnej grupy reprezentują-
cej metropolię na peryferiach, ale mniejszości. To wzmocniło wśród 
Rosjan z Federacji przekonanie, że są grupą uciskaną, która powinna 
otwarcie wyrażać dumę z bycia russkimi. Wreszcie, jak pokazują ba-
dania socjologiczne z pierwszej połowy lat 90. XX w., znaczna część, 
jeżeli nie większość, obywateli nie pogodziła się z utratą przez ich pań-
stwo statusu mocarstwa23. Przynależność do klubu wiodących potęg 
była koronnym argumentem na rzecz nieprzerwanego istnienia Rosji 
mimo dwukrotnej zmiany państwowości, co pozwalało sformułować 
spójną narrację biograficzną. Status mocarstwa łączył trzy historycz-
ne wcielenia i był centralnym komponentem tożsamości Rosjan. We-
dług Anne L. Clunan to właśnie polityka zagraniczna sygnowana przez 
Andrieja Kozyriewa, deklarującego rezygnację Rosji z odgrywania roli 
hegemona w przestrzeni poradzieckiej, była jedną z najważniejszych 
przyczyn spadku popularności całej ekipy Jelcyna, początkowo waż-
niejszą nawet niż niezadowolenie z reform gospodarczych24.

21 A. Wierzbicki, Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa 2011.
22 E. Pain, Imperskiy natsionalizm, „Obshchestvennyye nauki i sovremennost’” 2015, nr 2, s. 54-71.
23 Yu. Levada, Sochineniya: sotsiologicheskiye ocherki 1993-2000, Moskwa 2011, s. 300-301.
24 A.L. Clunan, Historical Aspiration and the Domestic Politics of Russia’s Pursuit of International Sta-

tus, „Communist and Post-Communist Studies”, vol. 47, 2014, no. 3-4, s. 281-290.
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Przywiązanie do statusu mocarstwa ukazuje także ważny mecha-
nizm bezpieczeństwa ontologicznego. Obywatele odczuwają lęk, ale 
przywrócenie poczucia bezpieczeństwa jest możliwe tylko poprzez 
działanie państwa jako aktora społecznego, który dąży do zdobycia 
uznania innych potęg. Pretensje do Zachodu, że ten nie traktuje Ro-
sji jak równorzędnego partnera, były ważnym źródłem lęków, które 
dotyczyły fundamentalnej kwestii relacji społecznych. Wojna w Cze-
czenii, a także do pewnego stopnia sytuacja rosyjskiej diaspory na 
obszarze poradzieckim wzbudzały z kolei obawy dotyczące skończo-
ności Rosji. Rosjanie, jeszcze do niedawna żyjący w wielkiej radzie-
ckiej ojczyźnie, gdzie wszędzie byli „u siebie”, teraz żyli na obczyźnie 
i stanowili memento dla tych w Federacji Rosyjskiej, którzy bali się 
dalszego rozpadu Rosji – kolejnych secesji czy to na Kaukazie, czy na 
Dalekim Wschodzie. Nawet dzisiaj, zdaniem socjologa Aleksieja Le-
vinsona, rozpad państwa jest lękiem najczęściej wymienianym przez 
Rosjan25. Jest on głęboko zakorzeniony w kulturze rosyjskiej26, ale, co 
trzeba podkreślić, nietypowy dla państw o randze światowej potęgi. 
Pokazuje to kruchość bezpieczeństwa ontologicznego Rosji.

Podsumowując, rozpad ZSRR był sytuacją krytyczną, która akty-
wowała dwa źródła lęków podważających poczucie bezpieczeństwa 
ontologicznego Rosji – zewnętrzny, dotyczący statusu mocarstwa 
w relacji z innymi potęgami, oraz wewnętrzny lęk przed rozpadem 
państwa. Należy zauważyć, że obawa przed dalszą fragmentacją jest 
również związana ze statusem. Terytorium to wszakże jeden z atry-
butów mocarstwa. Oba wskazane lęki podkopały starania na rzecz 
stworzenia obywatelskiej formuły tożsamości (rossiajnie) i aktywowały 
habitus imperialny27. Analizując zmiany, jakie zaszły po 1991 r. w pro-
cesie samookreślenia Rosjan, Emil Pain pokazuje rolę mechanizmów 
ukształtowanych w ramach wcześniej istniejących struktur imperial-
nych, które określa zbiorczym terminem „syndromu imperialnego” 
(określenie nawiązujące do „habitusu imperialnego” Zarakol). W ra-
mach tego syndromu badacz wyróżnia 1) imperialną świadomość,  

25 Wykład socjologa Aleksieja Levinsona w Ośrodku Studiów Wschodnich, Warszawa, 11 lutego 
2017.

26 V.N. Shubkin, V.A. Ivanova, Strakhi i trevogi rossiyan, Petersburg 2004.
27 P. Kolstø, Is Imperialist Nationalism an Oxymoron?, „Nations and Nationalism”, vol. 25, 2019, no. 

1, s. 40.
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2) porządek oraz 3) ciało. Ten ostatni komponent odnosi się do tery-
torium „podzielonego na regiony niezintegrowane kulturowo, któ-
rych rozwój nadal naznaczony jest historycznym podbojem”28. Na 
punkcie utrzymania integralności terytorium Rosjanie, jak zauważa 
Pain, mają obsesję. Ta fetyszyzacja jest ściśle związana z historycz-
nym ukształtowaniem się rosyjskiej tożsamości w ramach imperium, 
którego istotą jest ekspansja terytorialna i asymilacja nowych ziem. 
Remedium na lęki związane z rozpadem terytorium mógłby stać się 
po 1991 r. efektywny system federalny. Taki jednak w Rosji, z różnych 
względów, nie powstał.

Choć Jelcynowska próba redefinicji tożsamości rosyjskiej zakoń-
czyła się porażką, to nie można nie dostrzec pozytywnego wpływu 
jego prezydentury na procesy oddolne. Pluralizm światopoglądowy 
i zasadniczo wolne środki masowej informacji stworzyły pole do swo-
bodnej debaty na temat tożsamości Rosji. Tania Narożna twierdzi, że 
gdyby uruchomiony w ten sposób proces autorefleksji potrwał dłużej, 
doprowadziłby do wyłonienia się nowej, stabilnej formuły tożsamości 
i przywróciłby poczucie bezpieczeństwa ontologicznego, może nawet 
bez konieczności uciekania się do dyskursu imperialnego29. Jednak 
ten spontaniczny proces został przerwany przez przyjście do wła-
dzy Władimira Putina. W „Posłaniu” do Federalnego Zgromadzenia 
z 2003 r. Władimir Putin wymienił zapanowanie nad rozległym tery-
torium jako jeden z najważniejszych elementów stanowienia rosyjskie-
go państwa i jego tożsamości. Prezydent stwierdził: „Przez całą swoją 
historię Rosja i jej obywatele dokonali i nadal dokonują prawdziwie 
bohaterskich czynów. To czyny w imię zachowania integralności pań-
stwa, pokoju i stabilności. Utrzymanie państwa na rozległych prze-
strzeniach, zachowanie unikalnej społeczności narodów oraz silnej 
pozycji państwa na świecie – to nie tylko ogromny wysiłek. To także 
ogromne ofiary i wyrzeczenia naszego narodu. […] Taka właśnie jest 
tysiącletnia historyczna droga Rosji. Taki sposób utrzymania jej jako 

28 E. Pain, The Imperial Syndrome and Its Influence on Russian Nationalism, [w:] The New Russian Na-
tionalism, ed. P. Kolstø, H. Blakkisrud, Edinburgh 2016, s. 60.

29 T. Narozhna, State–society Complexes in Ontological Security-seeking in IR, „Journal of Internatio-
nal Relations and Development” 2018, https://doi.org/10.1057/s41268-018-0164-y [3.04.2021].
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silnego państwa”30. Timothy Colton, który w ramach badań przez wie-
le lat przeprowadzał wywiady z przedstawicielami radzieckiej, potem 
rosyjskiej elity, nie ma wątpliwości, że lęk o terytorium mocno nazna-
czył tę grupę społeczną i był traktowany niezwykle poważnie przez 
środowisko skupione wokół prezydenta Putina31.

Proces centralizacji władzy – w tym podporządkowanie Kremlowi 
środków masowej informacji – doprowadził do odgórnego sformuło-
wania narracji o Rosji jako odrębnej cywilizacji, podążającej własną 
drogą. Jak słusznie zauważyła Narożna, władza stworzyła eklektyczny 
dyskurs, łączący elementy sprzed 1917 r. z radzieckimi w celu stwo-
rzenia spójnej narracji biograficznej o Rosji jako potędze istniejącej 
nieprzerwanie od tysiąca lat32. W rezultacie doszło do sekurytyzacji 
tożsamości i pamięci historycznej.

Do kształtowania nowego dyskursu tożsamościowego o impe-
rialnych konotacjach władza zaczęła wykorzystywać także geografię. 
Wątek ten nie doczekał się dotychczas opracowań, tymczasem włą-
czenie geografii do budowania rosyjskiej tożsamości jest jednym ze 
sposobów radzenia sobie z lękiem dotyczącym skończoności państwa. 
Geografia jest postrzegana jako dziedzina nauki w o wiele mniejszym 
stopniu poddająca się ideologizacji niż historia, a w związku z tym 
obiektywna i bardziej wiarygodna dla zwykłego obywatela. Instytu-
cją odgrywającą prominentną rolę w promowaniu wiedzy o ojczystej 
geografii połączonej z wychowaniem patriotycznym jest dzisiaj Ro-
syjskie Towarzystwo Geograficzne. Poniżej omawiam profil i działal-
ność tej organizacji, ponieważ dobrze ilustruje ona zależność między 
lękiem ontologicznym dotyczącym terytorium a dyskursem imperial-
nym. Lęk przed skończonością można zauważyć częściej u mniejszych 
państw, które w przeszłości doświadczyły utraty państwowości, jak np. 
Izrael czy państwa Europy Środkowo-Wschodniej33. Rosja radzi sobie 
z tym lękiem, odwołując się do praktyk ukształtowanych w czasach 
imperialnych, co pokazuje przykład RTG. Co więcej, na przykładzie 

30 Poslaniye Federal’nomu Sobraniyu Rossiyskoy Federatsii, 16.05.2003, http://kremlin.ru/events/pre-
sident/transcripts/21998 [3.04.2021].

31 Wykład Timothy’ego Coltona dla studentów Davis Center, Uniwersytet Harvarda, Cambridge 
MA, 4 marca 2018.

32 T. Narozhna, State–society Complexes…
33 U. Abulof, The Mortality and Morality of Nations, Cambridge 2017.
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tej instytucji można dostrzec, że dyskurs imperialny nie jest jedynie 
konsekwencją strategii elit władzy. Czerpie on swoją siłę z habitusu 
imperialnego, czyli głębokich struktur, które przetrwały rozpad impe-
rium i sprzyjają reprodukowaniu dyskursu imperialnego. Lęk wywo-
łany przez sytuację krytyczną sprzyja aktywizacji habitusu, będącego 
źródłem ugruntowanych nawyków, narracji i praktyk, które pomagają 
przywrócić poczucie bezpieczeństwa ontologicznego.

Czas złożyć wszystkie elementy układanki. Sytuacja krytyczna 
1991 r. podważyła kwestie fundamentalne tożsamości rosyjskiej. Lęki 
związane z relacjami społecznymi oraz własną skończonością obniżyły 
poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Ekipie Jelcyna nie udało się 
sformułować nowej, nieimperialnej rosyjskiej tożsamości. Reakcją na 
utrzymujący się stan obniżonego poczucia bezpieczeństwa ontologicz-
nego był powrót do dyskursu imperialnego, który pozwala stworzyć 
spójną i wiarygodną narrację biograficzną o istniejącym nieprzerwa-
nie mocarstwie rosyjskim. Dzisiejszy dyskurs imperialny jest w dużej 
mierze sformułowany i sankcjonowany odgórnie przez elity władzy, 
jest zatem wynikiem pewnej strategii. Jednocześnie jest on skutkiem 
oddziaływania habitusu imperialnego Rosji, który został aktywowany 
przez lęk dotyczący skończoności. Lęk o kruchość terytorium spowo-
dował wzrost zapotrzebowania na kojące działanie imaginarium im-
perialnego nie tylko u przedstawicieli władzy, ale i zwykłych obywateli. 
Wyobrażenie o jednym, olbrzymim terytorium, leżącym w Europie 
i Azji, jest mocno zakorzenione w dyskursie imperialnym34. Przykład 
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego pokazuje proces stopnio-
wego powrotu do praktyk imperialnych, umożliwiających budowanie 
poczucia ciągłości historycznej i wyobrażeń o jedności ciała imperium.

3. Działalność Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego 
jako remedium na lęk skończoności

Powstanie towarzystw geograficznych jest ściśle związane z epoką do-
minacji nowożytnych imperiów w XIX w. Instytucje te skupiały przed-
stawicieli władzy, nauki oraz armii. Członkostwo było wyznacznikiem 

34 M. Bassin, Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space, 
„Slavic Review”, vol. 50, 1991, no. 1, s. 1-17.
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przynależności do elity, a sama instytucja miejscem zdobywania cen-
nych kontaktów. Celem działalności towarzystw była służba interesom 
imperialnej metropolii35. Ekspedycje, sporządzanie map czy badania 
etnograficzne miały ułatwić zajęcie oraz asymilację nowych terenów. 
Jednocześnie podkreślano ścisły związek między geografią a kształto-
waniem patriotyzmu. Niebezpieczne wyprawy czy obserwacja „dzi-
kich” ludów były konieczne dla hartu ducha narodów imperialnych. 
Takiego zdania był np. Halford MacKinder, ojciec geopolityki i członek 
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego Wielkiej Brytanii. Był on 
przekonany, że „geografia musi być czymś więcej niż nauką, by wpajać 
wartości”36. Co ważne, „duch imperialny” nie kształtował się jedynie 
poprzez upowszechnianie publikacji naukowych, ale właśnie przez 
szczególnego rodzaju praktyki – wykopaliska, badania etnograficz-
ne, ekspedycje itp. Towarzystwa geograficzne odgrywały ważną rolę 
w formułowaniu i reprodukowaniu dyskursu imperialnego.

Imperialne Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne w swojej genezie 
oraz działalności nie różniło się od innych tego typu instytucji. Po-
wstało w 1845 r. z inicjatywy cara Mikołaja I jako czwarta taka placów-
ka w Europie37. Większość członków założycieli stanowili wojskowi, 
a samo Towarzystwo podlegało bezpośrednio Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych. Stanowisko oficjalnego przewodniczącego było za-
rezerwowane dla członków rodziny królewskiej, choć faktycznie To-
warzystwem kierował wojskowy. Pierwszym przewodniczącym został 
książę Konstantyn I (syn Mikołaja I). Towarzystwo działało z rozma-
chem – organizowało ekspedycje i badania etnograficzne, zakładało 
regionalne muzea, opracowało program geografii dla gimnazjów i uni-
wersytetów, przygotowywało mapy i publikacje naukowe. Nadrzęd-
nym celem jego aktywności było kultywowanie patriotyzmu i miłości 
do ojczyzny38. Instytucja przetrwała rewolucję roku 1917 oraz wojnę 
domową i kontynuowała swoją działalność w ZSRR jako Radzieckie 
Towarzystwo Geograficzne, które od 1938 r. stało się częścią Radzie-

35 A. Godlewska, N. Smith, Geography and Empire, Oxford 1994.
36 G. Kearns, Geography, Geopolitics and Empire, „Transactions of the Institute of British Geograp-

hers”, vol. 35, 2010, s. 194.
37 K.A. Pavlov, Russkoye geograficheskoye obshchestvo istoriya i sovremennost’, „Sovremennyye prob-

lemy servisa i turizma” 2010, nr 1, s. 4.
38 Ibidem.
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ckiej Akademii Nauk. Co ważne, przetrwała nie tylko instytucja, ale 
także jej członkowie, a razem z nimi pamięć o praktykach ukształto-
wanych przed 1917 r. Na przykład geografowie, którzy zdobyli szlify 
pod rządami Romanowów, odgrywali ważną rolę w umacnianiu wła-
dzy radzieckiej w Azji Środkowej39. Ta ciągłość instytucjonalna była 
niezwykle ważna, bo pozwoliła zachować na marginesach nowego 
bolszewickiego porządku praktyki wyrastające i reprodukujące habi-
tus imperialny. Rewolucja nie osłabiła także mocnych związków mię-
dzy RTG a armią, zwłaszcza wywiadem, co przełożyło się na bliską 
współpracę podczas drugiej wojny światowej40. Towarzystwem kiero-
wali wiodący radzieccy naukowcy, m.in. Julij Szokalski, Mikołaj Wa-
wiłow czy Eugenij Pawłowski. Po rozpadzie ZSRR, 23 marca 1992 r., 
członkowie zdecydowali o przywróceniu nazwy Rosyjskie Towarzy-
stwo Geograficzne. W 2002 r. przewodniczącym został po raz pierw-
szy od kilkudziesięciu lat wojskowy – admirał Anatolij Komarycyn. 
Tym samym instytucja po kilku dekadach wróciła pod skrzydła Mini-
sterstwa Obrony i armii. Nie ma dowodów na to, by taki obrót spraw 
uznać za skutek strategii Kremla „powrotu do imperium”. Raczej był 
to efekt wieloletniego procesu i poszukiwania „spokojnej przystani” 
dla osłabionej finansowo organizacji.

Punkt zwrotny nastąpił w 2009 r., gdy przewodniczącym został 
minister obrony Siergiej Szojgu. Rok później premier Władimir Putin 
został honorowym przewodniczącym Rady Powierniczej RTG, odpo-
wiedzialnej za finansowe wsparcie organizacji. To pierwszy przykład 
powrotu do imperialnej tradycji, zgodnie z którą Towarzystwem kie-
rowali wspólnie przywódca polityczny i generał. Ponownie należy 
zauważyć, że trudno znaleźć dowody na przyjęcie odgórnie strategii, 
mającej upolitycznić RTG i przywrócić rozwiązania z czasów impe-
rium. Tandem Putin-Szojgu to raczej wynik procesu, któremu bieg 
przez lata nadawali różni, także niepolityczni aktorzy. Drugim przy-
kładem powrotu do praktyk imperialnych jest skład Rady Powier-
niczej. Jej członkami są najbardziej wpływowe postacie rosyjskiego 
biznesu, jak Wagit Alekpierow (Łukoil), Wiktor Wekselberg (Renova), 

39 F. Hirsch, Toward and Empire of Nations: Border-Making and the Formation of Soviet National Iden-
tities, „The Russian Review”, vol. 59, 2000, no. 2, s. 204.

40 G.M. Lappo, A.A. Agirrechu, Geografy i Russkoye geograficheskoye obshchestvo v gody Velikoy Ote-
chestvennoy Voyny (1941-1945 gg.), „Izvestiya RAN. Seriya Geograficheskaya” 2015, nr 3, s. 8-18.
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Gienadij Timczenko (NOVAT-EK), Aliszer Usmanow (Gazprom in-
vestkholding), Siergiej Frank (Sovkomflot) czy Michaił Prochorow41. 
Podobnie jak w XIX w., RTG stało się miejscem zdobywania cennych 
kontaktów. Członkostwo jest nobilitacją i wyznacznikiem przynależ-
ności do rosyjskiej elity. To instytucja, która może skutecznie kształ-
tować dyskurs tożsamościowy za pośrednictwem elit biznesowych, 
wojskowych, uczonych czy dziennikarzy.

Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne liczy dzisiaj ok. 27 000 człon-
ków. Ma 85 oddziałów regionalnych oraz trzy siedziby: poradziecką 
w Moskwie, niedawno odzyskaną, historyczną w Petersburgu oraz 
w Sewastopolu – założoną niedługo po aneksji Krymu w 2016 r. Ra-
zem symbolizują one nieprzerwane istnienie Rosji w trzech wciele-
niach. Działające od 1845 r. Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne jest 
naznaczone habitusem imperialnym – przechowuje instytucjonal-
ną pamięć o praktykach i narracjach dających poczucie historycznej 
ciągłości, kluczowej dla bezpieczeństwa ontologicznego. Co ważne, 
mimo upływu lat i dwukrotnej zmiany ustroju politycznego głównym 
celem działalności RTG niezmiennie pozostaje kształtowanie patrio-
tyzmu i miłości do ojczyzny. Jak zauważył Siergiej Szojgu, „dzisiaj jak 
nigdy wcześniej potrzebujemy narodowej geografii! Geografii, która 
pomaga zabezpieczyć interes narodowy”42. Według Władimira Pu-
tina, RTG „to coś więcej niż instytucja, niż geografia […] jego misją 
jest zachowanie historycznych, kulturowych i moralnych fundamen-
tów naszej egzystencji; zachowanie tego, co stanowi naszą tożsamość 
narodową”43. Prezydent stwierdził także: „geografia jest fundamentem 
wartości patriotycznych”44, a RTG musi wśród Rosjan „budzić potrze-
bę bycia częścią większej całości”45. W duchu projektów imperialnych 
z XIX w. geografia zyskała w Federacji Rosyjskiej znaczenie strate-

41 Zasedaniye popechitel’skogo soveta Russkogo geograficheskogo obshchestva, 30.04.2013, http://
kremlin.ru/events/president/news/18011 [4.04.2021].

42 Rechi V.V. Putina i S.K. Shoygu na I Mezhdunarodnom arkticheskom forume, 9.04.2019, https://
www.rgo.ru/ru/page/rechi-vv-putina-i-sk-shoygu-na-i-mezhdunarodnom-arkticheskom-forume 
[3.04.2021].

43 Zasedaniye Popechitel’skogo soveta Russkogo geograficheskogo obshchestva, 6.08.2021, http://
kremlin.ru/events/president/news/16152 [3.04.2021].

44 Zasedaniye popechitel’skogo soveta RGO, 24.04.2017, http://kremlin.ru/events/president/
news/54363 [3.04.2021].

45 Zasedaniye popechitel’skogo soveta Russkogo geograficheskogo obshchestva, 27.04.2015, http://
kremlin.ru/events/president/news/49348 [3.04.2021].
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giczne dla narodowego bezpieczeństwa i tożsamości. Władimir Putin 
zapowiedział przywrócenie obowiązkowego egzaminu z geografii na 
maturze, ustanowił narodowy Dzień Geografa (18 sierpnia) oraz na-
grodę dla najlepszych nauczycieli tego przedmiotu46.

Działalność Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego pomaga 
łagodzić lęk związany z kruchością terytorium. Ważnym obszarem 
aktywności jest edukacja. RTG organizuje m.in. narodowy test z geo-
grafii, w którym oprócz młodzieży biorą udział politycy, ludzie kultu-
ry, znani sportowcy. Od kilku lat odbywa się on także poza granicami 
Federacji Rosyjskiej, nawiązując do koncepcji ruskiego miru47. Innym 
projektem RTG jest odnowienie tradycji szkoły pod żaglami – presti-
żowej formy nauki z czasów ZSRR. Jak podkreślają organizatorzy, jej 
celem jest nie tyle nauka, ile hartowanie charakteru – a więc znowu 
zgodnie z tradycją imperialną48. Towarzystwo zajmuje się również 
opracowaniem nowych map, atlasów, leksykonów, podręczników. Pro-
jekty edukacyjne w połączeniu z publikacjami tworzą i upowszechnia-
ją intersubiektywne imaginarium dotyczące terytorium rosyjskiego. 
Reportaże, filmy dokumentalne czy materiały archiwalne pozwalają 
wyobrazić sobie Rosję jako niezwykle zróżnicowaną, ale jednak jedną 
przestrzeń zamkniętą w imperialnym ciele. Terytorium, które wcześ-
niej wydawało się kruche i bezbronne, teraz jest zbadane, przemierzo-
ne wzdłuż i wszerz oraz bezpieczne. RTG promuje również krajową 
turystykę, m.in. przygotowuje nowe szlaki, przewodniki, organizuje 
ekstremalne ekspedycje. W ten sposób Towarzystwo zachęca Rosjan 
do osobistego doświadczenia ciała imperium, które pozwoli stworzyć 
więź emocjonalną z bezkresnymi przestrzeniami.

Ważnym aspektem działalności RTG, przywracającym poczucie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do terytorium, są projekty realizowa-
ne na strategicznych rubieżach – w Arktyce, na Wyspach Kurylskich 
oraz Półwyspie Krymskim. Nieprzypadkowo we wszystkich trzech lo-

46 Porucheniya Putina vozrodyat professiyu geografa, schitayet Shoygu, 17.05.2019, https://ria.
ru/20190517/1553576270.html [3.04.2021].

47 Test jest wynikiem osobistej inicjatywy prezydenta Putina. Od 2015 r. wzięło w nim udział ponad 
900 osób.

48 Putin predlozhil sozdat’ molodezhnoye dvizheniye RGO, 30.04.2013, https://ria.ru/20130430/935439911.
html [3.04.2021].



60

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  19 (2021 )  •  Zeszyt  2

Alicja Curanović

kalizacjach Towarzystwo ściśle współpracuje z Ministerstwom Obro-
ny i armią.

RTG bierze czynny udział w legitymizacji aneksji Krymu, m.in. 
opracowało nowe mapy. Celowi temu służyło także przeniesienie sie-
dziby. Głównym polem zainteresowań Towarzystwa w tym regionie 
jest jednak archeologia. Słynne nurkowanie Putina w 2015 r. w Morzu 
Czarnym, podczas którego odkrył antyczne amfory, było organizowa-
ne właśnie przez RTG. Od 2016 r. Towarzystwo patronuje prowadzo-
nym w okolicy Kerczu wykopaliskom zatopionych ruin miasta Akra. 
Znalezisko nazwano „Krymską Atlantydą”. Docelowo ma się ono stać 
główną atrakcją nowego szlaku turystycznego „Złoty Pierścień Bosfo-
ru”. „Krymska Atlantyda” pokazuje Krym jako nie tylko prawosław-
ną, ale i antyczną kolebkę rosyjskiej cywilizacji49. Szeroko zakrojone 
badania RTG prowadzi od 2016 r. także na Matui – wyspie należącej 
do Kuryłów. W ekspedycji naukowej, zaplanowanej do 2025 r., bierze 
udział ponad 100 osób, w tym wojskowi, geologowie, botanicy, etno-
lodzy, archeolodzy, sejsmologowie. Zebrane informacje mają posłu-
żyć m.in. do poprawy lokalnej infrastruktury50.

W Arktyce RTG realizuje projekty mające umocnić tożsamość Rosji 
jako państwa arktycznego i zamanifestować jej trwałą obecność. To-
warzystwo patronuje nie tylko badaniom, ale także projektom ekolo-
gicznym. Na przykład w 2017 r. zorganizowano przy udziale personelu 
wojskowego sprzątanie Nowej Ziemi oraz Wysp Nowosyberyjskich. 
RTG zainicjowało również stworzenie Elektronicznej Pamięci Arktyki 
– digitalnej bazy w otwartym dostępie archiwalnych materiałów oraz 
bieżących informacji o rosyjskich regionach arktycznych51. Najbar-
dziej spektakularnym punktem działań RTG są ekspedycje badawcze. 
W 2019 r. zespół uczonych i wojskowych pod kierownictwem dowódcy 
Floty Północnej admirała Aleksandra Mojsiejewa zbadał Wyspę Fran-
ciszka Józefa i ogłosił odkrycie pięciu nowych wysp52. Wyprawa miała 
upamiętnić 145. rocznicę odkrycia wyspy, 105. ustanowienia rosyjskiej 

49 Stiven Sigal stal ambassadorom proyekta „Zolotoye kol’tso Bosporskogo tsarstva”, 5.11.2019, https://
ria.ru/20191105/1560587710.html [3.04.2021].

50 Ekspeditsiya Minoborony i RGO osmotrela 97 istoricheskikh ob”yektov na Matua, 11.06.2016, https://
ria.ru/20160611/1445836381.html [3.04.2021].

51 Rechi V.V. Putina i S.K. Shoygu na I Mezhdunarodnom arkticheskom forume…
52 V samoy severnoy tochke Evrazii podnyali rossiyskiy flag, 10.09.2019, https://ria.

ru/20190910/1558532994.html?in=t [3.04.3021].
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flagi oraz 90. – flagi radzieckiej. W rezultacie nad lodową wyspą po-
wiewały trzy flagi symbolizujące trzy wcielenia Rosji – Romanowów, 
radzieckiej i nowej. W tym samym roku statek Ałtaj ustanowił re-
kord w najdłuższym rejsie po wodach Arktyki przez okręt niebędący 
lodołamaczem. Jego załoga dokonała dotychczas najdokładniejszych 
pomiarów dna Morza Barentsa53. RTG planuje także pierwszą w hi-
storii ekspedycję dookoła świata przez Arktykę, od Murmańska do 
Spitsbergenu.

Ostatnim aspektem działalności RTG, na który chcę zwrócić uwa-
gę w kontekście przywracania poczucia bezpieczeństwa ontologicz-
nego, są wysiłki na rzecz stworzenia spójnej narracji o Rosji jako 
imperium wielkich odkrywców – części dyskursu imperialnego. Ten 
zabieg z jednej strony pozwala wzmocnić poczucie narodowej dumy 
i patriotyzm, a z drugiej – potwierdza prawowite miejsce Rosji wśród 
wiodących potęg. Narrację tę promuje m.in. nowa seria wydawnicza 
Wielcy Rosyjscy Odkrywcy, która trafiła do wszystkich szkolnych bi-
bliotek. Co ciekawe, w badaniach socjologicznych przeprowadzonych 
w 2020 r. „wielcy rosyjscy podróżnicy i odkrywcy” zostali wskazani 
jako jeden z powodów do dumy narodowej. Wśród 17 możliwych zaję-
li 9. pozycję (tę odpowiedź wskazało 16% respondentów)54. Rosja jako 
imperium odkrywców była także centralnym wątkiem obchodów 200. 
rocznicy odkrycia Antarktydy przez Rosjan – Fabiana Bellingshausena 
i Michaiła Łazariewa (1819-1820). Wydarzenia komemoracyjne zapla-
nowane zostały na dwa lata (2019-2020) i obejmowały m.in. wystawy, 
konkursy, publikacje, a także rejs szlakiem podróżników celem stwo-
rzenia aktualnej morskiej mapy Antarktydy55. Obchody były manife-
stacją pewności siebie nowej Rosji. Działalność RTG to już nie tylko 
praktyki konserwujące ciało imperialne, ale także ambitne projekty re-
alizowane daleko poza granicami Federacji Rosyjskiej, potwierdzające 
jej status wiodącego mocarstwa. Aktywność Towarzystwa reprodukuje 
i upowszechnia dyskurs imperialny. Ciągłość historyczna jest najważ-

53 Severnyy flot i RGO podveli itogi sovmestnoy ekspeditsii, 22.10.2019, https://www.rgo.ru/ru/article/
severnyy-flot-i-rgo-podveli-itogi-sovmestnoy-ekspedicii [3.04.2021].

54 Gordost’ i identichnost’, 19.10.2020, https://www.levada.ru/2020/10/19/gordost-i-identichnost/ 
[10.04.2021].

55 Skol’ko raz otkryvali Antarktidu, 27.01.2020, https://www.rgo.ru/ru/article/skolko-raz-otkryvali-
-antarktidu [3.04.2021].
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niejszym źródłem poczucia bezpieczeństwa ontologicznego Rosji, któ-
re zapewnia tradycja imperium i jego materialna baza – terytorium.

Podsumowanie
Trzydzieści lat po rozpadzie Związku Radzieckiego stosunki Moskwy 
z Waszyngtonem są tak złe, że wielu mówi o nowej zimnej wojnie. 
Mogłoby się wydawać, że historia w relacjach Rosji z Zachodem zato-
czyła koło; że ostatnia dekada XX w. była tylko swoistym intermezzo 
w dwustronnej konfrontacji. Mimo wszystko uważam, że Federacja 
Rosyjska nie była od początku skazana na powrót do dyskursu impe-
rialnego. Sformułowanie nowej tożsamości było trudnym, ale możli-
wym zadaniem. Ekipa Jelcyna próbowała wykorzystać okoliczności 
stworzone przez sytuację krytyczną do zredefiniowana ram samo-
określenia Rosji. Nie udało się jednak znaleźć skutecznego sposobu 
złagodzenia lęków związanych z relacjami ze znaczącym Innym oraz 
własną skończonością. W pierwszym przypadku do pewnego stopnia 
mogłaby pomóc korekta polityki Zachodu, a w drugim – stworzenie 
w Rosji efektywnego systemu federalnego. O powrocie dyskursu im-
perialnego do oficjalnego nurtu przesądziła polityka sygnowana przez 
Władimira Putina. Stopniowe ograniczanie wolności słowa oraz pod-
porządkowanie Kremlowi środków masowej informacji położyło kres 
swobodnej obywatelskiej autorefleksji i doprowadziło do sekurytyza-
cji tożsamości, polityki pamięci, a także geografii. Nie jest przypad-
kiem, że w tzw. pakiecie ideologicznych poprawek do Konstytucji FR 
z 2020 r. znalazły się odniesienia do nienaruszalności terytorium (art. 
67 pkt 2.1), tysiącletniej historii Rosji i jedności państwowej (art. 67.1. 
pkt 2) oraz obrony prawdy historycznej (art. 67.1 pkt 3).

Należy jednak pamiętać, że powrót dyskursu imperialnego nie jest 
jedynie rezultatem odgórnie przyjętej przez władze strategii. Analiza 
aktywności Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego ujawnia rolę ha-
bitusu imperialnego – praktyk i nawyków ukształtowanych w ramach 
struktur imperialnych, które przetrwały do dzisiaj. Towarzystwo jest 
przykładem instytucji działającej od 1845 r., w której przechował się 
habitus imperialny. Zbadanie RTG pozwala spojrzeć na powrót do 
praktyk imperialnych jako wynik pewnego procesu (np. przejście To-
warzystwa z Rosyjskiej Akademii Nauk do Ministerstwa Obrony czy 
nadanie mu nieformalnego statusu swoistego klubu rosyjskich elit). 



63

Rocznik  Ins tytutu  Europy Środkowo-Wschodnie j  •  19 (2021 )  •  Zeszyt  2

Skazana na imperium? Lęki i dyskurs imperialny w procesie samoidentyfikacji Rosji poradzieckiej

Działania podejmowane przez RTG pomagają łagodzić lęk dotyczący 
kruchości terytorium. Ekspedycje, konkursy wiedzy, nowe szlaki tury-
styczne, publikacje czy filmy dokumentalne formułują i upowszechnia-
ją wśród Rosjan wyobrażenie o zróżnicowanym, ale nierozerwalnym, 
jednym, bezpiecznym terytorium. Przedstawianie Rosji jako potęgi, 
która w interesie ludzkości dokonała wielkich odkryć geograficznych, 
potwierdza jej status mocarstwa oraz ma niebagatelne znaczenie dla 
umacniania postaw patriotycznych. Patrząc na dorobek naukowy 
poświęcony poradzieckiej Rosji, wydaje się, że zjawisko habitusu im-
perialnego warte jest dalszych, pogłębionych badań. Rosyjskie Towa-
rzystwo Geograficzne pokazuje pożytki z włączenia do analizy polityki 
rosyjskiej także aktorów niezwiązanych nominalnie z tą sferą (ponow-
nie odsyłam do helsińskiej szkoły badań nad Rosją). Jedno jest pewne 
– fascynujących tematów rosjoznawcom nie zabraknie.
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