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WProWAdzenie

 Oddajemy Czytelnikom cztery tomy opracowań pod wspólnym ty-
tułem Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. Wszystkie tomy 
zostały przygotowane pod opieką naukową profesorów Antoniego Mirono-
wicza oraz Waldemara Parucha i mają służyć pomocą w pierwszej kolejności 
studentom najmłodszego kierunku studiów na Wydziale Politologii UMCS 
– Studiów wschodnioeuropejskich. Tematycznie opracowania odpowiadają 
czterem modułom dydaktycznym prowadzonych Studiów wschodnioeuropej-
skich i odnoszą się do czterech obszarów: t. 1: Bałkany. Przeszłość – teraź-
niejszość – przyszłość (red. Małgorzata Podolak); t. 2: Ukraina i Białoruś: 
przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją (red. Wal-
demar Paruch); t. 3: Rosja (red. Antoni Mironowicz); t. 4: Armenia, Azer-
bejdżan, Gruzja – przeszłość i teraźniejszość (red. Mariusz Korzeniowski, 
Dariusz Tarasiuk, Krzysztof Latawiec).
 W każdym z tomów został przyjęty identyczny układ tematyczny obej-
mujący dziesięć zagadnień. Według Komitetu Naukowego stanowiły one naj-
ważniejsze obszary podstawowej wiedzy niezbędnej na studiach wschodnio-
europejskich w początkowych latach edukacji akademickiej. Bez zrozumienia 
istoty zjawisk historycznych, geograficznych, przyrodniczych, społecznych, 
ekonomicznych i prawnych trudno wyobrażać sobie zrozumienie dziejów 
Europy Wschodniej, w ich wyjątkowej komplikacji, wynikającej z położenia 
geopolitycznego oraz oddziaływania otoczenia międzynarodowego.
1. Uwarunkowania historyczne i dzieje nowożytne regionu na tle europej-

skim
2. Tradycja państwowa a budowa (odbudowa) suwerennych państw w re-

gionie
3. Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we 

współpracy europejskiej
4. Położenie geopolityczne i znaczenie regionu w stosunkach międzyna-

rodowych
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5. Procesy narodowotwórcze, narody i problemy narodowościowe w re-
gionie

6. Systemy polityczne w regionie – między autorytaryzmem a demokracją
7. Geografia historyczna, polityczna i ekonomiczna regionu
8. Religie, kościoły i spory religijno-wyznaniowe w regionie
9. Architektura, sztuka i turystyka w regionie
10. Bezpieczeństwo regionalne, konflikty i współpraca międzynarodowa 

w regionie
 Projekt utworzenia na Wydziale Politologii UMCS studiów ukierun-
kowanych na przeszłość i teraźniejszość najbliższych sąsiadów Polski na 
Wschodzie pojawił się stosunkowo niedawno. Podjęte przez dr. hab., prof. 
UMCS Waldemara Parucha oraz ks. dr. Aleksego Kucego działania zostały 
sfinalizowane bardzo szybko i w roku akademickim 2011/2012 przeprowa-
dzono pierwszą rekrutację na wspomniane studia, spotykając się z dużym 
zainteresowaniem ze strony kandydatów. Potwierdzone kolejnym naborem 
zainteresowanie kandydatów nowym kierunkiem studiów przyczyniło się 
także do podjęcia działań mających na celu kształcenie na poziomie studiów 
magisterskich i w roku akademickim 2013/2014 jest zaplanowana rekrutacja 
również na II stopień kształcenia na wspomnianym kierunku studiów.
 Studia wschodnioeuropejskie mają charakter unikatowy nie tylko 
w naszym regionie, ale także w skali całego państwa. Ich celem jest przybli-
żenie nie tylko słuchaczom z Polski, ale również z innych państw wybranego 
subregionu Europy w politycznym, społeczno-kulturalnym oraz gospodar-
czym wymiarze. Mając na uwadze głębokie przemiany, jakie zaszły na prze-
łomie XX i XXI wieku w Europie Wschodniej we wszystkich dziedzinach 
i sferach życia społecznego, dekompozycję stosunków międzynarodowych 
w regionie oraz rozkwit kultury i przedsiębiorczości, połączony z renesansem 
religii uznaliśmy na Wydziale za celowe podjęcie kształcenia obejmującego 
obszar Europy Wschodniej. Jednocześnie rozszerzony został obszar poznaw-
czy także o Europę Południowo-Wschodnią obejmującą państwa bałkańskie. 
Podobnie za celowe uznaliśmy nieograniczanie się do Europy geograficznej, 
ale objęcie wschodnich państw Europy politycznej – stąd planowany moduł 
dydaktyczny obejmujący państwa Kaukazu.
 Obszar ten jest ważny dla pozostałych państw kontynentu europejskie-
go, aczkolwiek w Europie Zachodniej raczej postrzegany przez pryzmat Rosji 
i jej znaczenia w stosunkach międzynarodowych. Obszar Europy Wschod-
niej posiada jednak znaczny potencjał ekonomiczny, kulturowy i polityczny, 
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wyrażony choćby w aspiracjach poszczególnych narodów należących swego 
czasu do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przełomowych 
dla tego obszaru latach 1990–1991 oraz działaniach zmierzających do uzy-
skania lub odzyskania suwerenności i własnego bytu państwowego. Dzisiaj 
obszar ten zarówno jest ważny gospodarczo, dysponuje znacznymi rezerwa-
mi surowcowym, jak i może w przyszłości stać się atrakcyjny turystycznie. 
Przygotowanie specjalistów znających państwa tego obszaru, historię, kulturę 
zamieszkałych w nich narodów oraz ich język stanowi cel kształcenia. Studia 
te mogą mieć zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny; dla części osób 
będą tylko uzyskanym wykształceniem wyższym, ale dla części absolwentów 
mogą stać się swoistą przepustką do podjęcia pracy. Sami studenci widzą 
celowość kształcenia na tym kierunku; powstałe wkrótce po rozpoczęciu 
kształcenia na kierunku studenckie koło naukowe zorganizowało już kilka 
ciekawych imprez, włącznie z wyjazdami zagranicznymi.
 Wydawane pierwsze opracowania mają również charakter dydak-
tyczny, aczkolwiek opublikowane zostały według reguł wydawania publika-
cji naukowych. Zamierzeniem inicjatorów tych publikacji jest kontynuacja 
wydawnictwa, a z czasem utworzenie serii wydawniczej. Brak jest bowiem 
politologicznego periodyku zajmującego się Europą Wschodnią. Lukę tę mają 
szansę zapełnić publikacje powstałe na rzecz kierunku Studia wschodnioeu-
ropejskie. Mamy nadzieję, że ten ambitny cel będzie skutecznie realizowany 
w następnych inicjatywach wydawniczych.
 Każdy z czterech woluminów miał redaktorów naukowych odpo-
wiedzialnych za spójność rozdziałów, natomiast Komitet Naukowy zajął się 
ujednoliceniem rozwiązań warsztatowych przyjętych w publikacji, co okazało 
się wyjątkowo ważne z racji postawionego celu – wykorzystania w dydakty-
ce, w pracy na seminariach dyplomowych. Oczywiście ujednolicenie zostało 
dokonane na poziomie minimalnym, bowiem odpowiedzialność za ustalenia 
naukowe ponoszą autorzy poszczególnych rozdziałów. Każdy rozdział został 
zaopatrzony w bibliografię, a każdy z tomów w indeks osobowy. W oparciu 
o przyjęte zasady dokonano transliteracji z zapisu cyrylicą na język łaciński 
w odniesieniu do osób – bohaterów historycznych i autorów licznych opra-
cowań obcojęzycznych, a także tytułów wykorzystanych publikacji1. Przy-
jęliśmy, że w przypisach opis bibliograficzny będzie dokonywany w języku 

1 We wszystkich czterech woluminach w stosunku do znakόw cyrylickich została zastosowana trans-
literacja zgodnie z Polską Normą wydaną przez Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 2000 roku: 
PN – ISO 9 (Informacja i dokumentacja – Transliteracja znakόw cyrylickich na znaki łacińskie).
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oryginalnym publikacji, a w bibliografii przy zastosowaniu transliteracji. Wo-
bec krain geograficznych obowiązywała zasada podawania nazw polskich, 
niekiedy jednocześnie w innych wersjach historycznych.

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Dziekan Wydziału Politologii UMCS

Komitet Naukowy
Waldemar Paruch

Antoni Mironowicz
Tomasz Wicha

Lublin, 10 grudnia 2012 roku
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 Czy człowiek wychowany w kulturze łacińskiej może zrozumieć du-
szę Rosjanina? To pytanie jest kwintesencją myślenia o Rosji. Każdy może 
poznać historię państwa, kulturę rosyjską, losy Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej, stan gospodarki i edukacji społeczeństwa – ale czy zdoła wniknąć 
w mentalność mieszkańców tego wielkiego państwa? Na pozór Rosjanie nie 
różnią się swym zachowaniem i postawą od innych narodów europejskich, 
ale ich głębia duszy jest jakże odmienna od powszechnego wyobrażenia.
 Rosja jest częścią cywilizacji europejskiej i azjatyckiej. W związku 
z tym Rosjanie wielokrotnie w swych dziejach musieli zdefiniować sobie 
i innym swój stosunek do świata zewnętrznego. Poznać Rosję i Rosjan znaczy 
zrozumieć ich kategorie myślowe, historię i kulturę, a nader wszystko wrażli-
wość. Osobie z zewnątrz trudno zrozumieć emocjonalny stosunek Rosjan do 
własnej historii, tradycji religijnej i kulturowej, poznać życie społeczeństwa 
rosyjskiego, obyczaje i sposób pojmowania rzeczywistości. Sentymentalizm, 
patriotyzm i duma jest wpisana w stosunek Rosjan do narodowej tradycji.
 Rosja – to nie tylko potęga wschodniego państwa (często wyolbrzy-
miana przez jej sąsiadów), czy wielkie wydarzenia na skalę światową (np. 
rewolucje), ale też dawny i współczesny obraz z życia wielkich miast (Sankt 
Petersburg i Moskwa) i sentymentalnej prowincji (głubinki). Ta ostatnia jedy-
nie fragmentarycznie została ukazana światu w literaturze i sztuce (głównie 
filmie).
 Postrzegana z zewnętrz wielkość i potęga państwa przyćmiewa cechy 
najistotniejsze dla życia na rosyskiej prowincji – tam czas biegnie według 
odmiennych reguł i obyczajów, które wyrosły z ukształtowanych przez stu-
lecia wartości, wypływających ze szczerości duszy rosyjskiej. To nie wielkie 
współczesne miasta ukształtowały mentalność dzisiejszych Rosjan, lecz Cer-
kiew i prowincjonalna otwartość, ekstremalność uczuć połączonych z logi-
ką realnego życia, często pod jarzmem własnej lub obcej władzy, surowym 
klimatem. Chęć przetrwania w trudnych warunkach politycznych, przyrod-
niczych i ekonomicznych ukształtowała specyficzne społeczne korelacje nie-
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znane w innych krajach europejskich. Pomimo negatywnych stron prowincjo-
nalnej rzeczywistości życie w syberyjskiej wsi czy nadwołżańskim hutorze 
jest elementem ich dumy narodowej, wielkim zaszczytem bycia Rosjaninem.
 Rosja zasobna, bogata w złoża naturalne, o rozległej przestrzeni jest 
państwem wielu kontrastów: społecznych, ekonomicznych i kulturowych. 
Gdy do tego stanu dodamy ogromne zróżnicowanie narodowe, etniczne 
i wyznaniowe, to wyłania się obraz daleki od zakodowanego w pamięci na 
lekcjach historii. Samowładztwo na granicy z azjatyckim despotyzmem, po-
tęga Cerkwi i władzy, jednolity kulturowo naród są rzeczywistością, która nie 
tyle co minęła, ale nigdy nie istniała. Ogromne regiony państwa rosyjskiego 
były i są zamieszkane przez wiele narodów i grup etnicznych, a tendencje 
separatystyczne nie są tylko zjawiskiem historycznym.
 Współczesne elity, żyjące w wielkich miastach, szczycą się bogac-
twem rosyjskiej kultury, siłą rodzimego intelektu, zasobnością złóż natu-
ralnych państwa i stanem własnego konta. Życie wielkich miast rosyjskich 
odbiega od życia w zubożałej prowincji, na której dominuje nie bogactwo, 
a duch religijno-ludowej kultury. Ten duch ratuje Rosjan przed przyjęciem 
zachodnioeuropejskiego obrazu życia, stanowi barierę przed dominacją kon-
sumpcyjnej kultury materialnej. Oba światy, tego z Moskwy i prowincji, łączy 
jedno państwo i duma bycia Rosjaninem. 
 Pragniemy w tych kilkunastu esejach przybliżyć obraz Rosji i Rosjan, 
poprzez ukazanie panujących tam warunków politycznych, gospodarczych, 
społecznych i narodowo-religijnych. Zadaniem autorów opracowań nie jest 
wskazanie wszystkich problemów, a raczej ich zasygnalizowanie. Nawet wie-
lu wybitnych znawców tematu nie jest w stanie opisać w zrozumiały sposób 
pełnego obrazu rosyjskiej rzeczywistości. Poznanie Rosji i Rosjan wymaga 
głębokich studiów, dystansu do już ukształtowanego własnego obrazu oraz 
uczciwej refleksji opartej na wiedzy. Książka daje podstawowe dane do po-
znania wielkiego wschodniego sąsiada i w zamierzeniach jej autorów ma być 
wezwaniem do przemyśleń nad miejscem dawnej i współczesnej Rosji w Eu-
ropie i świecie. 

Antoni Mironowicz
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krzysztof pietkiewicz

HiStoria pańStWa roSyjSkiego

1. rosja – pojęcie i rodowód państwowości

 Słowo Rosja (Rossija) jest zniekształconą formą greckiej nazwy Rusi 
– Rousia, która poprzez piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie, drogą pewnych 
przekształceń przeszła do języka rosyjskiego. Nazwa Rosja w dobie nowo-
żytnej od XVI wieku jest skróconą, popularną nazwą odnoszoną do różnych 
formacji politycznych, poczynając od Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, 
które od końca XV wieku zaczęło oficjalnie używać tytułu Carstwo Całej 
Rusi (Carstwo Wsieja Rusi) lub Carstwo Rosyjskie. Dopiero w XVII wieku 
zaczęto dostrzegać różnice między pojęciami Rus i Rosja1.
 Współcześnie przyjmuje się, że Ruś to nazwa etniczna, a Rosja to 
nazwa państwa, ale w języku rosyjskim brakuje rozróżnienia terminu Rusin 
i Rosjanin, które brzmią jednakowo – russkij. W XVII wieku nazwę Rosja za-
częto używać w oficjalnych dokumentach. W 1655 roku Aleksy Michajłowicz 
przyjął tytuł cara Całej Wielkiej, Małej i Białej Rosji (współczesnych: Rosji, 
Ukrainy i Białorusi)2. W 1721 roku decyzją Piotra I państwo to zmieniło na-
zwę na Imperium Rosyjskie (Rossijskaja Impierija), które w okresie rewolucji 
październikowej przybrało nazwę Rosyjska Republika Radziecka. Z chwilą 
przyjęcia konstytucji 10 VII 1918 roku oficjalna nazwa państwa brzmiała 
Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka (RSFRR). Obej-
mowała ona całe terytorium dawnego Imperium Rosyjskiego z wyjątkiem 
Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy i Polski – krajów, które wywalczyły niepod-
ległość. Dnia 30 XII 1922 roku proklamowano powstanie Związku Socjali-
stycznych Republik Radzieckich (ZSRR), a w jego ramach obok Federacji 

1 O nazwie Rosja w: Новая российская энциклопедия, ред. А. Д. Некипелова, Энциклопедия, Москва 
2003, t. 1: Россия, s. 200.

2 O. Łatyszonek, Od Rusinów białych do Białorusinów: U źródeł białoruskiej idei narodowej, Białystok 
2006, s. 210.
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Rosyjskiej, znalazły się jako „suwerenne” republiki radzieckie – Ukraina, 
Białoruś i Federacja Zakaukaska (Armenia, Azerbejdżan i Gruzja). Potem 
liczba republik związkowych wzrosła w 1936 roku do jedenastu, w 1940 
roku do szesnastu, aby po II wojnie światowej zmniejszyć się do piętnastu. 
Mimo deklarowanego wielonarodowego i federacyjnego charakteru, ZSRR 
w swej istocie pozostał państwem rosyjskim, zachowując cechy imperium, 
z centrum w Moskwie i z językiem rosyjskim jako urzędowym na terytorium 
całego państwa. W ZSRR Federacja Rosyjska pozostała republiką największą 
z nazwą Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka (RFSR-
R)3. Z chwilą likwidacji ZSRR jako państwa Zjazd Deputowanych Ludowych 
12 VI 1992 roku zmienił jej nazwę na Rosyjska Federacja (RF), co oficjalnie 
potwierdziła Konstytucja z 1993 roku4. Mimo wielokrotnych zmian ustrojo-
wych, terytorialnych i politycznych, odzwierciedlanych przez zmiany nazwy, 
nie ma wątpliwości, że od XVI wieku państwo rosyjskie zachowało ciągłość, 
chociaż w okresie radzieckim (1917–1991) oficjalna historiografia usiłowała 
zaprzeczać temu twierdząc, że ZSRR tworzył zupełnie nową formę państwa 
i nową jakość.
 Dzieje Rosji zwykło się rozpoczynać od powstania państwa ruskiego 
we wczesnym średniowieczu, co zgodnie z legendą kronikarską miało miejsce 
w 862 roku, gdy podwaliny pod państwo obejmujące całą Słowiańszczyznę 
Wschodnią, przez historyków nazwane Rusią Kijowską, założyć miał legen-
darny Ruryk, wódz Waregów (Normanów) pochodzących z dzisiejszej Szwe-
cji. Waregowie ci, przez Słowian wschodnich nazywani Rusami, lub Rusią, 
w IX–X wieku opanowali szlaki rzeczne łączące Bałtyk z Morzem Czarnym 
i Kaspijskim oraz stworzyli państwo z ośrodkami w Wielkim Nowogrodzie 
i Kijowie5. Panująca dynastia normańska uległa kulturowej slawizacji, co 
umocnił chrzest przyjęty z Bizancjum w 988 roku. Przynależność do Kościoła 
wschodniego pozwoliła bowiem na stworzenie piśmiennictwa i prowadzenie 
misji w języku słowiańskim. Stworzona przez Rurykowiczów Ruś Kijowska 
była organizmem niespójnym – senioratem. Należała do całej dynastii i każdy 
z książąt miał prawo do udziału w dzielnicy ojca. Na czele stał wielki książę, 

3 D. R. Marples, Historia ZSRR od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006.
4 История России в новейшие время 1985–2009, отв. ред., А. Б. Безбородов, Проспект, Москва 2013, 

s. 103, 189–190.
5 H. Łowmiański, Początki Polski, t. 5, Warszawa 1973, cz. 1.1.: Początki państwa ruskiego, s. 9–223; 

najnowsze opracowanie z uwzględnieniem szeroko danych archeologicznych zob. W. Duczko, Ruś 
Wikingów: Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, tłuma-
czenie N. Kreczmar, Warszawa 2006.
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teoretycznie najstarszy członek rodu, młodsi rządzili swoimi dzielnicami-
-udziałami jako książęta udzielni. Bujne rozrodzenie się dynastii i skompli-
kowany system obejmowania udziałów wedle starszeństwa genealogicznego 
spowodował, że jedność Rusi zdołało utrzymać tylko kilku najwybitniejszych 
władców i ostatecznie załamała się w I połowie XII wieku6.
 Poszczególne gałęzie dynastii utrwaliły dziedziczenie w odrębnych 
dzielnicach, na które rozpadła się Ruś Kijowska. Jedynym łącznikiem była 
Cerkiew prawosławna, której metropolia kijowska używała tytułu metropolii 
całej Rusi (Wszechrusi), co pozwoliło w burzliwym okresie średniowiecza 
wytworzyć świadomość jedności Słowiańszczyzny Wschodniej jako Rusi. Do 
tego dziedzictwa odwołują się dziś trzy narody wyrosłe z ruskiego substratu 
etnicznego – Białorusini, Rosjanie i Ukraińcy. Terytorialnie większość ob-
szaru etnicznego dawnej Rusi zajmują Białorusini i Ukraińcy, podczas gdy 
Rosjanie zamieszkują tereny będące we wczesnym średniowieczu domeną 
ludów ugrofińskich i tureckich, uralskich i mozaiki przybywających w trakcie 
wielkiej wędrówki ludów azjatyckich7. 
 Wyniszczające kraj wojny między Rurykowiczami trwały przez wiek 
XII i do najazdu Mongołów, którzy opanowali Ruś w latach 1237–1240. 
Prawie całkowicie został zniszczony Kijów, teoretycznie stolica, gdzie w la-
tach 1132–1223 zasiadało 20 wielkich książąt, niektórzy wielokrotnie. Taka 
sytuacja pozwoliła na podtrzymywanie mitu, jakoby to Mongołowie zrujno-
wali Ruś, gdy wedle najnowszych ustaleń podbój mongolski wymusił pokój 
i uratował Ruś przed ostatecznym wyniszczeniem przez zwalczających się 
władców z rodzimej dynastii8.
 W XIII wieku dokonały się zmiany, które zdecydowały o dalszych 
dziejach politycznych i narodowych Rusi. Po najeździe Mongołów Ruś na 
ponad 200 lat stała się ułusem (dzielnicą) nowego imperium Złotej Ordy. 
Zapewniło jej to pokój i korzyści z handlu transkontynentalnego łączące-
go Chiny z Europą, ale jednocześnie narzucało konieczność płacenia danin 
i służby wojskowej drużyn książęcych na wezwanie chanów. Od końca XIII 
wieku Ruś zyskała swoistą autonomię. Chanowie Złotej Ordy wyznaczali 
jednego wielkiego księcia, którego wyposażali we władzę zbierania danin 

6 О. П.Толочко, Князь в Давній Русі: влада, власність, ідеологія, Київ 1992.
7 Zob. А. Н. Насонов, „Русская земля” и образование территории древнерусского государства, 

Санкт-Петербург 2002.
8 Szerzej w: О. П. Толочко, П. П. Толочко, Київська Русь, [seria: Україна крізь віки, t. 4], Київ 1998.
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i dysponowania siłami zbrojnymi księstw dzielnicowych9. Równocześnie 
z najazdem mongolskim u wybrzeży Bałtyku zaczęło rozwijać się państwo 
litewskie. Około 1245 roku książę Mendog zjednoczył plemiona litewskie 
i dokonał aneksji części ziem dzisiejszej Białorusi. Do końca XIV wieku 
Litwini podporządkowali sobie większość ziem dawnej Rusi Kijowskiej po 
górną Okę i Wiaźmę10. W ten sposób dokonał się trwały polityczny podział 
ziem ruskich na część zachodnią należącą do Litwy i Polski, i część północno-
-wschodnią, pozostająca ułusem Złotej Ordy. Ten polityczny stan pokrywa się 
w zasadzie z istniejącym już w późnym średniowieczu podziałem na zachod-
nioruski i wielkoruski obszar językowy11. 

2. powstanie Wielkiego księstwa moskiewskiego

 Twórcami nowożytnego państwa rosyjskiego byli przedstawiciele 
młodszej linii głównej gałęzi dynastii Rurykowiczów, potomkowie jedne-
go z ostatnich wielkich książąt panujących nad całą Rusią Włodzimierza 
Monomacha (1113–1125), który przekazał najmłodszemu synowi Jerzemu 
Dołgorukiemu (zm. 1157) położone na Rusi północno-wschodniej Księstwo 
Włodzimiersko-Suzdalskie. Wspomiane księstwo rozpadło się na wiele 
mniejszych udziałów. Po najeździe mongolskim na krótko zjednoczył je pra-
wnuk Dołgorukiego Aleksander Newski (1220–1263), bohater narodowy Rusi 
i święty Kościoła prawosławnego, zwycięzca Szwedów nad Newą (1240) 
i Krzyżaków na Jeziorze Czudzkim (1241).
 Na początku XIV wieku na czoło rozdrobnionej Rusi włodzimiersko-
-suzdalskiej zaczęło wybijać się Księstwo Moskiewskie dziedziczone przez 
wnuka Newskiego, Iwana I Kalitę (1304–1340), właściwego protoplastę dy-
nastii rosyjskiej. Wedle tradycji Iwan Kalita był pierwszym władcą, który 
rozpoczął jednoczenie Rusi wokół Moskwy. Kalita w 1327 roku uzyskał od 
chana Złotej Ordy przywilej na Wielkie Księstwo Włodzimiersko-Suzdal-
skie. Odpowiedzialny za pobór danin dla Ordy, zgromadził ogromne bogac-
twa i uczynił z Moskwy centrum polityczne i kościelne, gdy do stołeczne-
go Włodzimierza przeniósł się metropolita Wszechrusi, porzucając na stałe 

9 Zob. А. Н. Насонов, Монголы и Русь: История татарской политики на Руси, Послесловие 
Ю. В. Кривошеев, М. В. Мандрик, Санкт-Петербург 2006; Э. С. Кульпин, Золотая Орда: Про-
блемы генезиса Российского государства, Москва 1998.

10 K. Pietkiewicz, Początki państwowości litewskiej, [w:] Poznań–Wilnu: Studia historyków w roku tysiąc-
lecia Państwa Litewskiego, red. Z. Wojtkowiak, Poznań 2010, s. 145–184.

11 А. Золтан, Из истории русской лексики (на правах рукописи), Budapeszt 1987, s. 13–14.
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zniszczony Kijów12. Odtąd, aż do formalnego zerwania zależności w 1480 
roku, władcy Moskwy sprawowali zwierzchnictwo nad Rusią z nadania cha-
nów Złotej Ordy. Kolejnym krokiem emancypacyjnym Rusi moskiewskiej 
było wyniesienie w 1359 roku na tron bez zgody Ordy małoletniego Dymitra 
Dońskiego (1350–1389), jednak próba zjednoczenia sił ruskich i zrzucenia 
zależności od Tatarów nie powiodła się. Dymitr pokonał armię Mamaja nad 
Donem w 1380 roku, ale musiał poddać się chanowi Tochtamyszowi, który 
spalił Moskwę (1382). Dymitr Doński jako pierwszy przyjął tytuł wielkiego 
księcia moskiewskiego13.
 W XV wieku książęta moskiewscy, dążąc do likwidacji samodziel-
ności sąsiednich księstw dzielnicowych, toczyli ciągłe wojny z książętami 
twerskimi i młodszymi braćmi reprezentującymi tendencje odśrodkowe. 
Dodatkową trudność stanowiła sytuacja, że władcy Moskwy nie dążyli do 
udowodnienia starszeństwa od młodszego syna Aleksandra Newskiego, więc 
dowiedzenie starszeństwa, uprawniającego do zwierzchnictwa nad książętami 
udzielnymi było niemożliwe, a pamięć pokoleń dzięki licznie prowadzonym 
kronikom (latopisy) była trwała.
 Faktycznym twórcą zjednoczonego państwa moskiewskiego był Iwan 
III (1440–1505). Iwan zlikwidował większość księstw udzielnych, których 
władcy zasilili szeregi bojarów moskiewskich, jako tzw. utytułowana arysto-
kracja, podbił Wielki Nowogród (1478) a po likwidacji Księstwa Twerskiego 
(1489) oraz uzależnieniu Riazania i Wiatki stał się najwyższym władcą Rusi 
pozostającej poza granicami Polski i Litwy14. W 1480 roku odparł wyprawę 
chana Achmata, co w zmitologizowanej historii uznano potem za „zrzucenie 
jarzma tatarskiego”. Faktycznie Złota Orda, podzielona na szeregi chanatów, 
wtedy już nie istniała, więc był to akt raczej symboliczny15.
 Po dokonaniu zjednoczenia Rusi północno-wschodniej Iwan III podjął 
ideę zjednoczenia całej Rusi pod berłem Moskwy, co na stulecia stało się 
programem państwa rosyjskiego. Za jego czasów powstały liczne opowieści 
i latopisy gloryfikujące rolę Moskwy w dziejach Rusi. Mitem założycielskim 
nowego państwa wyznawanym po koniec XX wieku było przekonanie, że pa-

12 Zob. В. А. Кучкин, Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV 
вв., Москва 1984.

13 Zob. L. Podhorodecki, Kulikowe pole 1380, Warszawa 2008.
14 Dane biograficzne w: Р. Г. Скрынников, Иван III, Москва 2006.
15 В. В. Похлёбкин, Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII–

XVI вв., 1238–1598 гг. (От битвы не реке Сить до покорения Сибири). Справочник, Москва 2000.
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nowanie mongolskie to epoka wielkich zniszczeń i cofnięcia Rusi w rozwoju 
cywilizacyjnym i gospodarczym. Mit czynił z Moskwy jedynego obrońcę pra-
wosławnej Rusi przed zagrożeniami z dwóch stron: ze strony muzułmanów 
– Tatarów i Turków oraz ze strony zachodniego chrześcijaństwa – Polaków, 
Litwinów i Krzyżaków. Z tego mitu wyrosła idea kreująca Moskwę na trze-
ci Rzym, ostatnie po upadku Cesarstwa Zachodniego i Bizancjum państwo 
„prawosławne”. Mit ten dodatkowo umocniło małżeństwo Iwana III z Zoe 
Paleolog, bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego, i użycie jako swojego 
herbu dwugłowego orła cesarskiego. Za tą ideologiczną zasłoną rodziła się 
monarchia absolutna zbudowana na wzór Złotej Ordy, której chana zastąpił 
po prostu car – tak chanów tytułowano po rusku. Car samowładny (samodier-
żec), jedyny właściciel całej ziemi, której wszyscy użytkownicy, od bojara po 
biednego chłopa, mieli obowiązek służyć władcy. Dla uniknięcia skojarzeń 
z absolutyzmem historiografia radziecka nazwała epokę Iwana III okresem 
scentralizowanego państwa16.
 Iwan III i jego syn Wasyl III (1505–1533) podjęli skuteczną walkę 
o Ruś z Wielkim Księstwem Litewskim. Nie przeszkadzało im, że głównym 
sojusznikiem był muzułmański Chanat Krymski. Przy poparciu Moskwy Ta-
tarzy w 1482 roku zniszczyli Kijów, co zapoczątkowało dwustuletni okres 
najazdów nękających ziemie ruskie od południa, co wielokrotnie paraliżowało 
możliwość obrony kresów od strony Moskwy, dzięki czemu w kilku wojnach 
w latach 1492–1514 Litwa utraciła na wschodzie 1/3 swojego terytorium po 
Dniepr, w tym Smoleńsk17.

3. carstwo rosyjskie (moskiewskie) 1533–1721

 Chcąc wyjaśnić przyczyny specyficznej drogi, którą obrała Rosja 
w okresie nowożytnym, musimy przyjrzeć się warunkom społecznym i gospo-
darczym w jakich przyszło funkcjonować nowemu państwu. Ostoją monarchii 
byli ludzie służebni (służyłyje), duchowni i świeccy służący carowi z tytułu 
posiadania ziemi. Zdecydowaną przewagę mieli liczni bojarzy, w tym Rury-
kowicze i Giedyminowicze, oraz duchowieństwo, posiadający ziemię prawem 
wieczystym. Szeregowe rycerstwo – dworianie (dworzanie służący w wojsku) 

16 Zob. W. Peltz, Suwerenność państwa w praktyce i doktrynie politycznej Rusi Moskiewskiej (XIV–XVI 
w.), Zielona Góra 1994.

17 Zob. М. М. Кром, Меж Русью и Литвой. Пограничные земли в системе русско-литовских отно-
шений конца XV–первой трети XVI в., Москва 2010, passim.
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otrzymywali nadania czasowe, jako pomiestije – odpowiednik beneficjum. 
Ówczesna Rosja nie miała więc ziemian-szlachty w rozumieniu zachodnim.
 Nie było w Rosji miast w rozumieniu zachodnim. Rosyjski gorod 
(miasto) był lokalnym rynkiem, ośrodkiem handlu i rzemiosła oraz jednocze-
śnie centrum cerkiewnym, administracyjnym, miejscem zamieszkania boja-
rów i dworian, w którym aż do XVIII wieku nie istniał osobny stan miesz-
czański. Znajdujący się na najniższym szczeblu drabiny społecznej chłopi, 
zwani chrześcijanami (kriestijanie), byli zorganizowani we wspólnoty gminne 
(mir, obszczina). Gminy te były jednostkami fiskalnymi, solidarnie odpowie-
dzialnymi za płacenie podatków, daniny i wykonywanie robót. Z tego powodu 
rosyjska gmina wykształciła swoisty, oparty na przymusie, system podporząd-
kowania jednostki wspólnocie. Wspólna była posiadana przez gminę ziemia, 
którą co kilka lat dzielono pomiędzy żonatych gospodarzy. Aż do II połowy 
XIX wieku nie było więc w tym systemie miejsca na dziedziczne indywi-
dualne gospodarstwo chłopskie. Poza obszarami rolniczymi gmin nie było. 
Mieszkańcy wielkich lasów północnych zwykle składali daniny w futrach, 
natomiast podbici mieszkańcy chanatów płacili jasak, tradycyjny podatek 
w naturze. 
 Funkcję rządu rosyjskiego pełnił dwór carski. Organem doradczym 
cara, pełniącym także funkcje rządowe, była rada – duma bojarska, ograni-
czająca władzę cara dzięki prawu określającemu kolejność pełnienia funk-
cji w wojsku i administracji. Centralną administrację monarchii stanowiły 
urzędy resortowe – prikazy, tworzone wedle potrzeb. Do końca XVII wieku 
było ich kilkadziesiąt. Prikaz poselski prowadził sprawy zagraniczne, sybe-
ryjski zarządzał Syberią, aptekarski dbał o lekarstwa dla dworu, strzelecki 
organizował gwardię cara. Najważniejsze decyzje podejmował sobór ziem-
ski – zgromadzenie stanowe zwoływane sporadycznie w latach 1549–1682. 
Car dysponował liczną ok. 60-tysięczną armią, złożoną z jazdy i piechoty. 
W jeździe służyli bojarzy i dworianie. W razie wielkiego zagrożenia powoły-
wano piesze pospolite ruszenie z miast i wsi. Gwardię cara tworzyli zaciężni 
strzelcy, stacjonujący w Moskwie. Szczególne miejsce w Rosji zajmowała 
Cerkiew prawosławna. Od 1458 roku na jej czele stał odrębny metropolita, 
wybierany przez lokalny sobór duchowny, niezależnie od patriarchatu kon-
stantynopolitańskiego. Dobra cerkiewne, stanowiące prawie 1/3 ziem upraw-
nych w Rosji, były niezbywalne i zwolnione od podatków. Jednak dzięki 
systemowi patronatu (podawanije), Cerkiew była uzależniona od cara, który 
nominował hierarchów duchownych, zaś niższe stanowiska duchowne i mo-
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nastery zależały od prywatnych fundatorów. W 1598 roku Cerkiew rosyjska 
została podniesiona do godności patriarchatu, co ugruntowało jej pozycję jako 
największego i najbardziej wpływowego Kościoła obrządku wschodniego18.
 Postępujące w XIII–XVII wieku ochłodzenie klimatu w Europie było 
przyczyną wielkiego kryzysu gospodarczego i społecznego w Rosji. Mało 
korzystne z natury warunki uprawy roli ulegały znacznemu pogorszeniu, co 
w połączeniu z prymitywną gospodarką żarową (wypalanie lasów) prowadzi-
ło do tworzenia się na miejscu dawnej mieszanej puszczy rozległych bagien 
i spadku plonów. W konsekwencji rozpoczął się odpływ ludności chłopskiej 
na południe. Chłopi masowo udawali się na zdobyte Powołże. W Kraju Mo-
skiewskim obszar gospodarstw chłopskich zmniejszył się 2-3-krotnie. Pojawi-
ła się drożyzna. W całym XVI wieku ceny zboża wzrosły pięciokrotnie, bydła 
trzykrotnie. W efekcie nastąpiło prawie całkowite wyludnienie wsi. Liczbę 
tzw. pustek (opuszczonych gospodarstw) na koniec XVI wieku ocenia się na 
95 proc. Jednocześnie poprzez masową kolonizację terenów nadwołżańskich 
i sąsiednich stepów (obecnie Step Południoworosyjski) obszary te stały się 
ziemiami rdzennie rosyjskimi.
 Iwan IV Groźny (1530–1584) wywarł decydujący wpływ na kształt 
nowożytnego państwa rosyjskiego. Swój przydomek zawdzięczał oficjalnie 
głoszonej tezie, że władca musi budzić grozę u poddanych. Dzieciństwo, spę-
dzone w atmosferze krwawych walk koterii bojarskich, miało wykształcić 
w Iwanie IV mordercze skłonności. Niewątpliwie był osobowością niezrów-
noważoną, ale władcą wybitnym, który znacząco poszerzył granice państwa 
i bezwzględnymi metodami, poprzez likwidację ostatnich księstw udziel-
nych i ograniczenie wpływów arystokracji, stworzył podwaliny swoistego 
rosyjskiego absolutyzmu. Iwan IV jako pierwszy na stałe przyjął tytuł cara 
(odpowiednika króla w tradycji biznatyjskiej). Po objęciu osobistych rządów 
w 1547 roku dokonał szeregu reform, m.in. wydał nowy kodeks praw – Su-
diebnik (1550), uporządkował administrację lokalną wprowadzając powiaty 
(guby). Zarząd prowincji objęli wojewodowie mianowani na trzyletnią kaden-
cję, co wzmocniło władzę cara nad krajem19.
 Kryzys społeczno-gospodarczy powodował, że chcąc utrzymać armię 
dworian Iwan IV zmuszony był szukać dla nich nowych pomiestii. Jedynym 
środkiem zaradczym stała się ekspansja na zewnątrz. Uzasadnienia dostar-

18 И. А. Исаев, История государства и права России: Учебное пособие, Москва 1993, roz. 4: Русское 
(Московское) государство в XV–ХVII вв.

19 Zob. W. A. Serczyk, Iwan IV Groźny, Wrocław 2004.



22

HISTORIA PAńSTWA ROSyJSKIEGO

czyło rzekome zagrożenie ze strony chanatów tatarskich na Powołżu, zaś 
faktycznie ten kierunek ataku wyznaczył exodus chłopów z północnej Rosji 
do państw tatarskich. W latach 1548–1558 Rosjanie zlikwidowali chanat ka-
zański i astrachański, opanowując cały bieg Wołgi. Nawiązano bezpośrednie 
kontakty z Persją, Azją Środkową, Kaukazem i przygotowano eksplorację 
Syberii, prowadzoną siłami Kozaków i kupców. W 1582 roku wyprawa 
Jermaka przekroczyła Ural i rozbiła chanat syberyjski. Tylko Krym aż do 
XVIII wieku opierał się ekspansji Rosji. Tatarzy skutecznie blokowali dostęp 
do Morza Czarnego, a ich najazdy nie dopuszczały do kolonizacji stepów, 
gdzie jako strażnicy osiedlani byli wolni Kozacy, tworząc Ukrainę Słobodzką 
i do początku XVII wieku niezależne od Rosji Wojsko Dońskie oraz Jaickie 
(Uralskie)20.
 Brak dostępu do morza hamował rozwój kontaktów gospodarczych 
i politycznych z Zachodem, dlatego też Iwan IV podjął próbę opanowania 
Inflant w chwili ich sekularyzacji. Wywołane przez Rosję wojny inflanckie 
w latach 1558–1570 i 1575–1583 zakończyły się klęską. Szwecja, Rzeczpo-
spolita i Dania, choć konkurujące, skutecznie odparły Rosję od wybrzeża. 
Jedynym sukcesem było zdobycie na kilka lat Połocka. Kryzys i niepowo-
dzenia wojenne rodziły niezadowolenie elit, co Iwan Groźny krwawo stłumił 
w okresie opriczniny (1565–1572). Car wyodrębnił z państwa obszerną dziel-
nicę, obejmującą najlepiej zagospodarowane obszary centralnej Rosji, skąd 
wysiedlił bojarów i skonfiskował wszystkie ziemie, tworząc własną domenę. 
Reformie towarzyszył krwawy terror, oskarżenia o zdradę i inne przestępstwa. 
Zamordowano ok. 400 przedstawicieli arystokracji oraz tysiące ludzi niższych 
stanów.
 Niszcząc Wielki Nowogród Iwan IV zlikwidował resztki republikań-
skich tradycji Rusi. Opricznina była ostatnim etapem pełnego podporządko-
wania społeczeństwa nieograniczonej władzy cara. Bojarzy utracili wpływy 
i potęgę ekonomiczną. Likwidacja niezależnej od władz własności ziemskiej 
spowodowała zjawisko nazywane „upaństwowieniem społeczeństwa”. To 
bezwzględne poddanie się władzy było skutkiem postawy szeregowych dwo-
rian, którzy w zamian za rezygnację z indywidualnych praw oczekiwali od 
caratu gwarancji posiadania pomiestii i panowania nad chłopami w sytuacji 
narastającego kryzysu. Zjawisko to Wasilij Kluczewski nazwał „dyktaturą 

20 C. B. Stevens, Rosyjskie wojny. 1460–1730: Narodziny mocarstwa, przekł. K. Jackiewicz, Warszawa 
2010, passim.
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policyjną, będącą formą porozumienia władzy z narodem (szlacheckim)”. 
Bilans panowania Iwana IV Groźnego wypada negatywnie. Podwoił obszar 
Rosji z około 2 800 tys. km kw. do 5 400 tys. km kw., ale kraj znajdował się 
w głębokiej zapaści, wyniszczony wojnami, odparty od Bałtyku i od południa 
stale zagrożony najazdami Tatarów krymskich21. 
 Na synu Iwana Groźnego, Fiodorze I (1584–1598), wygasła moskiew-
ska dynastia Rurykowiczów. Już za życia niepełnosprawnego Fiodora doszło 
do odrodzenia wpływów bojarskich i walk o władzę między stronnictwem 
Romanowów, krewnych matki cara, a szwagrem cara bojarem Borysem Go-
dunowem. Zwyciężył Godunow, polityk wybitny, który zakończył wojny z są-
siadami i starał się odbudować zrujnowaną gospodarkę. Wielkim sukcesem 
Godunowa było podniesienie Cerkwi Rosyjskiej do godności patriarchatu 
(1589). Po śmierci cara Fiodora I zwołany przez Godunowa sobór ziemski 
wybrał go na cara (1598–1605). Pomyślnie realizowany program rozwoju 
kraju załamał się z powodu wielkiej klęski głodu, jaka dotknęła Rosję w la-
tach 1601–1603. Szacuje się, że z głodu zmarło wtedy tylko w Moskwie ok. 
120 tys. ludzi. W obliczu klęski rozwinęła się na niespotykaną skalę speku-
lacja zbożem, wzmogła się eksploatacja chłopów, co zakończyło się wielkim 
powstaniem (1603)22. 
 Wydarzenia te zapoczątkowały okres Wielkiej Smuty (1603–1613) 
– całkowitej katastrofy państwa i społeczeństwa rosyjskiego, buntów chłop-
skich i zamieszek w miastach, w konsekwencji doprowadziły do rozpadu 
państwa i obcej interwencji. Tę ostatnią zapoczątkowali polscy magnaci, wy-
suwając jako pretendenta do tronu Dymitra Samozwańca, rzekomo ocalałego 
syna Iwana Groźnego, który zginął w wypadku w 1591 roku. Później do akcji 
włączył się Zygmunt III Waza, który pragnął wykorzystać potencjał Rosji do 
walki o utracony tron szwedzki. Król był wspierany przez jezuitów widzących 
okazję do włączenia Rosji w orbitę Kościoła katolickiego. Prywatne interwen-
cje przeszły do historii jako dymitriady. Po niespodziewanej śmierci Borysa 
Godunowa, Moskwa poddała się Dymitrowi Samozwańcowi (1605), który 
jednak po 11 miesiącach rządów został zamordowany, a bojarzy wynieśli na 
tron Wasyla IV Szujskiego (1606–1610). Dało to hasło do wojny domowej. 
Pojawił się nowy Dymitr Samozwaniec II, a obok niego kilku innych pre-
tendentów. Kraj pogrążył się w chaosie, co wykorzystał Zygmunt III Waza, 
którego wojska zdobyły Moskwę (1610) i Smoleńsk (1611).

21 Р. Г. Скрынников, Царство террора, Санкт-Петербург 1992. 
22 D. Czerska, Borys Godunow, Wrocław 1988.
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 Uznany przez bojarów za cara królewicz Władysław Waza nie udał 
się do Moskwy. Zygmunt III nie zgodził się na gwarancje dla prawosławia, 
zakaz misji katolickiej i konwersję Władysława na prawosławie23. Władysław 
podejmował później nieudane próby opanowania Moskwy (1618), zrzekł się 
roszczeń do tronu rosyjskiego już jako król Władysław IV pokojem w Polano-
wie w 1634 roku. Ogromne zniszczenia, grabieże i gwałty dokonywane przez 
wojska różnych pretendentów do tronu ostatecznie obciążały Polaków, którzy 
od 1610 roku rządzili w Moskwie. Pod hasłem walki z Polakami i w obronie 
prawosławia zebrane pospolite ruszenie pod wodzą kniazia Dymitra Pożarskie-
go i mieszczanina Kuźmy Minina w 1612 roku zmusiło do kapitulacji Polaków 
na Kremlu. Sobór ziemski w 1613 roku wybrał na cara Michała Romano-
wa, który zapoczątkował dynastię panującą w Rosji do 1917 roku. Według 
nowszych poglądów, zaprzepaszczona została wówczas szansa na stworzenie 
w Rosji nowoczesnego państwa świeckiego. Zwyciężył konserwatyzm mas 
i reakcja prawosławna na „polskie rządy”, tęsknota za silnym carem, który 
rozwiąże palące problemy.
 Przezwyciężenie skutków Wielkiej Smuty trwało kilkadziesiąt lat. 
Zwycięscy Romanowowie zawdzięczali sukces nie tyle nowemu carowi Mi-
chałowi (1613–1645), co jego ojcu Fiodorowi, który pokonany niegdyś przez 
Godunowa i zmuszony do wstąpienia do klasztoru zrobił błyskotliwą karierę 
duchowną, zostając patriarchą moskiewskim jako Filaret (1619–1633). W XVII 
wieku Romanowowie nie tylko odbudowali kraj, nadając mu specyficzny rys 
prawosławnego mocarstwa, ale umocnili i znacznie poszerzyli granice Rosji, 
wykorzystując kryzys Rzeczpospolitej. Pierwsza próba odzyskania Smoleńska 
(1632–1634) zakończyła się klęską. Pełny sukces przyniosło poddanie Ukrainy 
przez Bohdana Chmielnickiego w 1654 roku. Wojna przeciw Rzeczpospolitej 
pozwoliła na stałe zdobyć Ukrainę po Dniepr wraz z Kijowem i uzależnić 
Zaporoże, ale także odzyskać Smoleńsk i w latach 1655–1660 okupować 
prawie całe Wielkie Księstwo Litewskie z Wilnem. W swojej części Ukrainy 
Rosja powołała hetmanat – istniejący do 1764 roku autonomiczny kraj ko-
zacki. Ekspansja Turcji, która w 1672 roku zajęła Podole, zmieniła układ sił 
na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Pierwsza wojna rosyjsko-turecka 
(1676–1681) rozpoczęła trwające ponad 200 lat zmagania zakończone wypar-
ciem przez Rosję Turcji z europejskich wybrzeży Morza Czarnego24. 

23 Analiza smuty zob. A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999; D. Czerska, Dymitr Samo-
zwaniec, Wrocław 2004.

24 H. Wisner, Król i car: Rzeczpospolita i Moskwa w XVI i XVII wieku, Warszawa 1995.
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 W XVII wieku siłami Kozaków rosyjskich dokonany został podbój 
Syberii. Po zajęciu chanatu syberyjskiego (1598) granice Rosji sięgnęły po 
Ob i Irtysz. W 1619 roku Kozacy dotarli do Jeniseju, następnie nad Lenę. 
W 1632 roku powstała stanica w Jakucku. Już w 1648 roku Siemion Dież-
niow dotarł do przesmyku oddzielającego Azję od Ameryki, a w 1652 roku 
założono Irkuck nad Bajkałem. Następnie zajęto ziemie nad Amurem, gdzie 
ekspansja rosyjska napotkała na opór ze strony Chin, z którymi po przegranej 
wojnie w 1689 roku Rosja zawarła traktat w Nerczyńsku, wyznaczając grani-
cę na Argunie i Amurze. Do 1699 roku Rosjanie zajęli Kamczatkę. Ogromny 
obszar Syberii pokryła sieć warownych stanic i grodów. Do końca XVIII 
wieku na Syberii osiadali głównie myśliwi i kupcy poszukujący cennych futer 
oraz chłopi, którzy uzyskiwali status państwowych. Od początku zsyłano na 
Syberię skazańców25.
 Równolegle z ekspansją zewnętrzną postępowało ugruntowanie ustro-
ju absolutystycznego w Rosji. Drugi z Romanowów, Aleksy (1645–1676), 
wydał w 1649 roku Ułożenie soborowe – kodeks, który gwarantował wy-
jątkową pozycję i nietykalność osoby cara. Zaprzestał zwoływania soboru 
ziemskiego i zlikwidował ostatnie uprawnienia dumy bojarskiej. W sensie 
prawnym zanikały różnice między bojarami i dworianami, prowadząc do 
ukształtowania się z czasem jednego stanu szlacheckiego (dworiaństwa)26. 
Cerkiew prawosławna została podporządkowana państwu, zachowując tylko 
niektóre przywileje majątkowe i sądowe. Stało się to, gdy patriarcha Nikon, 
który przeprowadził reformę cerkiewną (1653–1655) w zgodzie z grecką or-
todoksją, co doprowadziło do rozłamu (raskoł) i oderwania się licznej gru-
py staroobrzędowców (starowiery), zaczął uważać się za równego carowi. 
Kontrolowany przez Aleksego sobór duchowny w 1666 roku pozbawił go 
godności27. 
 Dynastia Romanowów nie odznaczała się siłą biologiczną. Przedwcze-
śnie zmarłego Aleksego zastąpił 15-letni syn Fiodor III (1676–1682), a po nim 
prawa do tronu spadły na młodszych synów Aleksego – braci przyrodnich, 
słabego umysłowo i fizycznie Iwana V (1666–1696) i Piotra I (1672–1725). 
Brak zasad dziedziczenia tronu doprowadził do kryzysu dynastycznego, 

25 C. B. Stevens, op. cit., cz. 2: Lata 1598–1697, s. 135–252.
26 D. Czerska, Sobornoje Ułożenie 1649 roku: Zagadnienia społeczno-ustrojowe, Wrocław 1970.
27 R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 2006, s. 240–243.
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współrządów dwóch carów, zakończonych ostatecznie zwycięstwem Piotra, 
który osobiste rządy objął w 1694 roku28.
 Piotr I Wielki wprowadził Rosję do grona mocarstw europejskich. 
Dzięki reformom wzorowanym na osiągnięciach krajów zachodnich, któ-
re osobiście zwiedził podróżując półtora roku z wielkim poselstwem przez 
Niemcy, Danię, Holandię, Anglię, Francję, Austrię i Polskę, dokonał wiel-
kiej modernizacji Rosji. Jego celem było przezwyciężenie zacofania Rosji 
w stosunku do Zachodu. Reformy dotyczyły wielu dziedzin życia. Zaczął 
od obyczajów, zakazując świeckim noszenia bród i długich szat. Narzucił 
arystokracji zachodnie wzorce życia towarzyskiego, otwarcie salonów, przy-
jęcia z udziałem kobiet (dotąd ucztujący samotnie mężczyźni pili na umór), 
przymus palenia fajek. Dnia 1 I 1700 roku wszedł w życie obowiązujący 
wówczas w krajach protestanckich kalendarz juliański, a w 1710 roku nowa, 
wzorowana na humanistycznej antykwie, świecka czcionka drukarska (graż-
danka). Jednak znacznie donioślejsze było usprawnienie aparatu państwowe-
go, reorganizacja armii i inwestycje rozwijające gospodarkę. Wiązało się to 
z udziałem Rosji w wojnie północnej (1700–1721). Piotr I wspólnie z Sakso-
nią i Danią w 1700 roku rozpoczął wojnę ze Szwecją o dostęp do Bałtyku. Po 
pierwszych niepowodzeniach Piotr I wprowadził regularną armię z poboru. 
Do wojska powołał chłopów, którym poddaństwo zamieniono na dożywotnią 
służbę. Założone państwowe manufaktury podjęły produkcję broni i wyposa-
żenia dla liczącej blisko ćwierć miliona ludzi stałej armii i floty. Po zdobyciu 
ujścia Newy w 1703 roku car zlecił budowę nowej stolicy Rosji Sankt Peters-
burga. Całą gospodarkę Piotr poddał kontroli biurokracji. Liczne prikazy za-
stąpiło 12 kolegiów, odpowiedników ministerstw resortowych. Nieobecnego 
w stolicy cara zastępował Senat Rządzący. Kraj został podzielony na guber-
nie i prowincje, których zarząd powoływał car. Nadzór nad społeczeństwem 
Piotr I powierzył urzędowi generalnego prokuratora (gienierał-prokuror). Nie 
dopuścił też po 1700 roku do wyboru patriarchy moskiewskiego, którego 
ostatecznie w 1721 roku zastąpił kolegialny Najświętszy Synod kierowany 
przez carskiego oberprokuratora. Patriarchat miał powrócić dopiero po upad-
ku caratu w 1917 roku. Carat do końca swoich dni sprawował pełną kontrolę 
nad Cerkwią, co wyjaśnia specyficzny stosunek Rosjan do swojego Kościoła 
uważanego za część aparatu państwowego.

28 W. A. Serczyk, Poczet władców Rosji: Romanowowie, Londyn 1992; A. Andrusiewicz, Carowie i ce-
sarze Rosji: Szkice biograficzne, Warszawa 2001.
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 Regulacjom car poddał wszystkie warstwy społeczne. Każdy miesz-
kaniec Rosji miał określone ramy działalności wyznaczone przez państwo. 
Reforma miejska wprowadziła samorząd (magistraty z wyboru i burmistrzów) 
i zamknęła stan mieszczański. Cała szlachta została zobowiązana do służby 
państwu. Udział w życiu publicznym zależał od posiadanej rangi cywilnej 
lub wojskowej, a uzyskanie określonej rangi dawało szlachectwo osobiste, 
natomiast wysokiej nawet dziedziczne. Nisko uposażeni urzędnicy z zasady 
musieli pobierać łapówki. Z czasem wytworzył się swoisty zwyczaj regu-
lujący sposób ich dawania i wysokość, która zależała od rangi. Sprzeciw 
społeczny wywoływało tylko wymuszanie łapówki większej niż przynależna 
posiadanej randze. W gospodarce panowała nierównowaga. Wysokość podat-
ków określano na podstawie potrzeb państwa, a nie wydolności podatników, 
co miało rujnujące skutki dla chłopów. W przeciwieństwie do Zachodu, gdzie 
rodzący się kapitalizm korzystał z wolnej siły roboczej, Piotr uszczelnił sys-
tem poddaństwa. Z tego powodu aż do II połowy XIX wieku w Rosji nie 
rozwinął się przemysł. 
 Dzięki zwycięstwu w wojnie północnej Rosja zdobyła szeroki dostęp 
do Bałtyku – od Kurlandii i Inflant do Zatoki Fińskiej. W 1717 roku Piotr 
narzucił faktyczny protektorat Rzeczpospolitej. Po zwycięstwie pod Połtawą 
(1709) uzyskał pełną kontrolę nad Lewobrzeżną Ukrainą i Zaporożem. Pokój 
ze Szwecją w Nystadt (1721) stał się okazją do proklamowania Imperium 
Rosyjskiego. Senat oficjalnie 21 X 1721 roku nadał carowi tytuł „Imperatora, 
Zbawcy Ojczyzny Piotra Wielkiego”. 
 Dokonania i znaczenie reform Piotra I do dziś są przedmiotem sporu 
w Rosji. Według jednych Piotr doprowadził do całkowitego zerwania z prze-
szłością, przerwał wielowiekowe dziedzictwo kultury i tradycji oraz naruszył 
naturalny rozwój kraju, dla innych dzieło Piotra było tylko zwieńczeniem 
tendencji absolutystycznych narastających przez cały wiek XVII. Ferowano 
skrajne oceny raz uznając Piotra za dobroczyńcę, innym razem za sprawcę 
wszelkiego zła, jakie niosły zachodnie idee i wzorce. Dzięki Piotrowi I Rosja 
stała się mocarstwem, ale daleko było jej do nowoczesności, dlatego też zda-
niem części badaczy nie można mówić o modernizacji Rosji, a tylko o wester-
nizacji, czyli przejęciu zewnętrznych form zachodnioeuropejskiego sposobu 
życia29. 

29 Idem, Piotr I Wielki, Wrocław 2003. 
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4. imperium rosyjskie (1721–1917)

 Trwałość monarchii absolutnej, stabilność państwa gwarantuje bez-
konfliktowe następstwo tronu. Piotr I wydał w 1722 roku ukaz, według któ-
rego cesarz miał wyznaczać następcę, ale sam tego nie zrobił. Stało się to 
przyczyną walk o władzę stronnictwa nowej arystokracji ze starą arystokracją, 
dążącą do obalenia najbardziej radykalnych reform Piotra I. Po śmierci cara 
w 1725 roku Rosja weszła w trwającą do 1762 roku, do czasu objęcia tro-
nu przez Katarzynę II, epokę, gdy o następstwie tronu decydował aktualny 
układ sił w łonie elity rosyjskiej i osobowość kandydata, gdy dochodziło do 
zamachów stanu i rządów kobiet, zanim utrwaliły się rządy dynastii holsztyń-
skiej, kontynuującej tradycję Romanowów. Po śmierci Piotra I w 1725 roku 
nowa arystokracja wyniosła do władzy jego żonę Katarzynę I (1725–1727), 
chłopkę z pochodzenia, co spowodowało reakcję starej arystokracji, która 
po śmierci carycy odmówiła legalnego pochodzenia jej córkom i wyniosła 
na tron Piotra II (1727–1730), na którym wygasła męska linia Romanowów. 
Wówczas sięgnięto po Annę (1730–1740), córkę Iwana V, księżnę kurlandz-
ką i jej siostrzenicę Annę, księżniczkę meklemburską (1740/1741) rządzącą 
w imieniu niemowlęcia Iwana VI. Ten kilkunastoletni okres, w którym kilka-
krotnie zmieniali się słabi władcy, historycy nazwali epoką rządów faworytów 
(wriemienszczyków).
 Władzę ustabilizowała córka Piotra I, Elżbieta (1741–1762), która 
obaliła faworytów dzięki poparciu gwardii. Bezdzietna, sprowadziła do Rosji 
siostrzeńca Karola Piotra księcia Holstein-Gottorp, który jako Piotr III objął 
władzę w 1762 roku. Wkrótce jednak został obalony w kolejnym przewrocie 
pałacowym przez żonę, księżniczkę Zofię Anhalt-Zerbst, która panowała jako 
Katarzyna II (1762–1796). Dopiero po jej śmierci syn Paweł I (1796–1801) 
wydał ukaz regulujący następstwo tronu przechodzące tylko w linii męskiej 
na najstarszego syna, lub przy jego braku na brata zmarłego cesarza. Ostatni 
zamach, zabójstwo Pawła I w 1801 roku, jedynie przyspieszył rządy jego syna 
Aleksandra I (1801–1825)30. 
 W polityce Imperium Rosyjskiego w XVIII wieku dominowały trzy 
problemy: bałtycki, polski i czarnomorski. Uzyskany w wyniku wojny pół-
nocnej dostęp do Bałtyku, budowa Petersburga i przeniesienie tam stolicy 
Rosji nie zakończyły konfliktu ze Szwecją. Dwie wojny rosyjsko-szwedzkie 

30 M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, przekł. E. Mielech i T. Kaczmarek, Warszawa 2000, roz.: 
Wiek cesarzowych, Oświecona monarchini, Wielki mistrz Zakonu Maltańskiego, s. 358–480.
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toczone w XVIII wieku nie zmieniły układu sił z 1721 roku. Dopiero w wyni-
ku wojny w latach 1808–1809 Rosja opanowała Finlandię i Wyspy Alandzkie, 
tworząc w imperium autonomiczne Wielkie Księstwo Finlandii, co oddaliło 
granicę od Petersburga. Sprawa polska niewątpliwie zajmowała najważniejsze 
miejsce w polityce rosyjskiej. Rosja aktywnie zaangażowała się w utrzyma-
nie na tronie polskim dynastii saskiej (1733), a po śmierci Augusta III Sasa 
Katarzyna II wymusiła elekcję swojego protegowanego Stanisława Augusta 
(1764–1795). Dość długo udawało się Katarzynie jako gwarantce utrzymy-
wać całość i anachroniczny ustrój polityczny Rzeczpospolitej, ale zmuszona 
dzielić siły Rosji na walki z konfederatami barskimi i wojnę z Turcją, uległa 
presji Prus i zgodziła się na I rozbiór Polski (1772). Udział Rosji w kolejnych 
rozbiorach w 1793 i 1795 roku prowadzących do likwidacji Rzeczpospoli-
tej był skutkiem zbiegnięcia się reform Sejmu tzw. czteroletniego w Polsce 
z wydarzeniami rewolucji francuskiej. Z punktu widzenia Katarzyny II i elity 
rosyjskiej, wspartej przez większość polskiej magnaterii i szlachty zjedno-
czonej w konfederacji targowickiej, postawienie tamy „jakobinizmowi” było 
dostatecznym usprawiedliwieniem likwidacji Polski, dokonanej wspólnie 
z absolutnymi monarchami Prus i Austrii31. 
 Natomiast w stosunkach z Turcją zasadniczą kwestią był dostęp do 
Morza Czarnego blokowany przez jej wasala Chanat Krymski. Przy oka-
zji kontynuowano ekspansję w kierunku Morza Kaspijskiego i Iranu. Nad 
Morzem Czarnym wysiłek kierowano na zdobycie Azowa oraz Mołdawii. 
Po niepowodzeniach I połowy XVIII wieku w wyniku tzw. wojny polskiej 
w latach 1768–1774 i wojny w latach 1787–1791 armie rosyjskie opanowały 
całe północne wybrzeże Morza Czarnego. W 1783 roku został zlikwidowany 
Chanat Krymski, a jego tereny bezpośrednio zostały włączone do Rosji jako 
Noworosja32. Na Kaukazie granica przekroczyła Terek na terenie Osetii, gdzie 
w 1784 roku założono Władykaukaz. W 1792 roku Rosja zajęła ujście Dnie-
stru. Na terenie tureckiej twierdzy Hadżibej zaczęto budować port, któremu 
Katarzyna II nadała z grecka brzmiącą nazwę Odessa. Imperium Rosyjskie re-
alizowało w ten sposób nową, oświeceniową wersję idei Rosji jako trzeciego 
Rzymu, odbudowy Cesarstwa Bizantyjskiego. Wnukowie Katarzyny II otrzy-
mali imiona greckie, Aleksander, Konstantyn, Mikołaj i Michał, projektowano 
też zjednoczenie pod berłem rosyjskim wszystkich ziem słowiańskich. Mimo 

31 K. Zernak, Polska i Rosja: Dwie drogi w dziejach Europy, Warszawa 2000, s. 314–331.
32 L. Podhorodecki, Chanat Krymski – Państwo koczowników na kresach Europy, Warszawa 2012.
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fiaska tych planów, zdobycze terytorialne Rosji do początku XIX wieku były 
imponujące. Oprócz ziem zdobytych na Rzeczpospolitej i Turcji, zajęto część 
Kazachstanu. Terytorium Rosji wzrosło do 15,9 mln km kw., a ludność z 19 
do 36 milionów33.
 Rządy Katarzyny II zakończyły budowę specyficznego absolutyzmu 
rosyjskiego, którego ostoją była szeroko rozbudowana biurokracja i stan szla-
checki, który wielkim przywilejem z 1785 roku został obdarzony prawem 
własności. Szlachta uzyskała ponadto samorząd w postaci zwoływanych raz 
na parę lat zgromadzeń powiatowych i gubernialnych mających prawo kie-
rować postulaty do tronu i wpływać na obsadę niektórych urzędów lokal-
nych. Jednolity ustrój, likwidacja wolności kozackich były skutkiem trwogi, 
jaką wzbudziło ostatnie wielkie powstanie chłopskie Jemieliana Pugaczowa 
(1775). Kończące wiek XVIII krótkie panowanie Pawła I (1796–1801) zna-
mionowało częściowe odejście od polityki Katarzyny II. W polityce zagra-
nicznej Paweł I początkowo nie podejmował wojny z rewolucyjną Francją. 
Dopiero w 1798 roku zawarł sojusz z Anglią, jednak gdy Austria niedosta-
tecznie wsparła armie rosyjskie prowadzące w 1799 roku błyskotliwe kam-
panie we Włoszech i Szwajcarii, urażony Paweł I odwołał wojska do Rosji, 
w 1800 roku porozumiał się z Francją i przygotował wyprawę Kozaków przez 
Afganistan do Indii. Chwiejna polityka Pawła I, nieoczekiwane i niepojęte 
posunięcia polityczne skłoniły czołowych działaczy państwowych do myśli 
o pozbawieniu go władzy. Cesarz zginął zamordowany przez grupę oficerów 
usiłujących wymusić na nim podpisanie abdykacji34. 
 Na przełomie XVIII i XIX wieku Imperium Rosyjskie utrwaliło swo-
je granice w Europie mocno oparte o wybrzeża Morza Czarnego i Bałtyku. 
W Azji panowało nad Syberią i nad Alaską w Ameryce Północnej. Rozpoczy-
nał się podbój Azji Środkowej i Kaukazu. Na początku XIX wieku w polityce 
rosyjskiej pojawiło się nowe pokolenie szlachty, wychowanej w duchu oświe-
cenia i wolności szlacheckich. W salonach Petersburga i dworach szlachec-
kich dominowała filozofia racjonalistyczna i ideały oświecenia. Wykształcona 
szlachta powszechnie używała języka francuskiego, który często lepiej znała 
niż rosyjski35. Mimo to Rosja stała się ostoją dla konserwatywnych monarchii, 
zwalczających zmiany wprowadzane w Europie przez napoleońską Francję. 

33 W. A. Serczyk, Katarzyna II carowa Rosji, Wrocław 1974; E. Stachniak, Katarzyna Wielka: Gra o wła-
dzę, przekł. E. Rajewska, Warszawa 2012.

34 N. Ejdelman, Paweł I – czyli śmierć tyrana, Warszawa 1990.
35 J. H. Billington, Ikona i topór: Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2007.
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Jednak pierwsze działania (1805–1807) przyniosły klęskę. Napoleon poko-
nał sprzymierzonych, zajął ziemie polskie i zmusił Aleksandra I do pokoju 
w Tylży. 
 Równolegle kontynuowano podbój Kaukazu. W wojnie z Persją 
(1804–1813) i Turcją (1806–1812) Rosja uzyskała większą część Gruzji, Azer-
bejdżan i Dagestan, a na zachodzie Besarabię. W Europie od 1809 roku Rosja 
pozostała jedynym mocarstwem lądowym zagrażającym hegemonii Francji. 
W tej sytuacji w 1812 roku Napoleon podjął wyprawę na Moskwę. Początkowe 
porażki, nierozstrzygnięta bitwa pod Borodino (Możajskiem) i utrata Moskwy 
nie złamały sił rosyjskich, które jesienią zmusiły Wielką Armię Napoleona do 
odwrotu, w trakcie którego została całkowicie zniszczona. Wojna ta, w tradycji 
rosyjskiej zwana wielką wojną narodową, otworzyła Rosji drogę do dominacji 
w Europie Wschodniej. Pod opiekę zwycięskiego Aleksandra I zgłaszali się 
monarchowie europejscy w nadziei, że przywróci przedrewolucyjny porządek. 
Armie rosyjskie były główną siłą, która ostatecznie pokonała Francję.
 Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku Aleksander I reprezentował 
wolę przywrócenia porządku europejskiego sprzed rewolucji francuskiej. 
Należał też do twórców zawartego wtedy Świętego Przymierza, pierwszej 
w dziejach organizacji, której celem było wypracowanie zasad bezpieczeń-
stwa zbiorowego. Odtąd polityka rosyjska kierowała się misją zwalczania 
wszelkich ruchów wolnościowych, zagrażających monarchicznemu porząd-
kowi w Europie, dlatego została uznana za „żandarma Europy”. Zyskiem 
Rosji było utworzenie, z części ziem Księstwa Warszawskiego, Królestwa 
Polskiego, którego królem został car Aleksander I. Zachodnia granica impe-
rium aż do 1915 roku opierała się o Prosnę36.
 Zwycięstwo nad Francją zrujnowało finanse państwa, zmuszonego do 
utrzymywania 900-tysięcznej armii. Jednocześnie Rosjanie po raz pierwszy 
mogli poznać Zachód i ocenić niedostatki życia w Rosji. Sprzeciw zrodził 
się głównie wśród oficerów, którzy zaczęli tworzyć tajne organizacje i pro-
gramy o charakterze rewolucyjnym. Podniesiony przez nich 14 XII 1825 
roku nieudany bunt przeciw intronizacji cara Mikołaja I (1825–1855), znany 
jako powstanie dekabrystów (od diekabr’ – grudzień), wykazał absolutny 
brak zrozumienia celów powstańców w społeczeństwie. Powstanie osiągnęło 
więc skutek odwrotny od zamierzonego. Za jedyny środek, mogący zapobiec 
podobnym wystąpieniom w przyszłości, Mikołaj I uważał umocnienie samo-

36 L. Bazylow, Dzieje Rosji 1801–1917, Warszawa 1977.
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władztwa, systemu policyjnego i dalszą centralizację aparatu państwowego. 
W 1826 roku utworzono policję polityczną – III Oddział Kancelarii Cesarza, 
której zadaniem było tropienie wszelkich tajnych stowarzyszeń. Ścigano na-
wet salonowe dyskusje polityczne. Wzmocniono władzę gubernatorów i po-
licję w powiatach, które wobec wzrostu liczby ludności podzielono na stany, 
kierowane przez prystawa mającego do pomocy policję chłopską – dziesiętni-
ków i setników. Specjalne zadania policyjne wykonywała żandarmeria. Rosja 
podzielona została na siedem okręgów żandarmskich, zbierających informacje 
o nastrojach społecznych. Jednak główną bolączką było chaotyczne prawo, 
z czym nie radziła sobie biurokracja. Opublikowany wówczas Pełny Zbiór 
Praw Imperium Rosyjskiego wykazał, że w państwie obowiązywało aż 42 tys. 
ustaw i rozporządzeń. Kwitła korupcja. W 1842 roku w urzędach zalegały 33 
miliony niezałatwionych spraw37. 
 Próby zahamowania regresu bez zmiany ustroju prowadziły do wy-
pracowania nowej ideologii narodowej. Do powszechnego użytku wrócił 
język rosyjski wypierając francuszczyznę. Wedle doktryny zgłoszonej przez 
ministra oświaty hr. Siergieja Uwarowa, filarami monarchii miały być „sa-
mowładztwo, prawosławie i lud rosyjski”. Otwierało to drogę do przekształ-
cenia wielonarodowego imperium w rosyjskie państwo narodowe, ale proces 
ten wobec niewoli chłopów miał trwać aż do współczesności. Dróg wyjścia 
szukano też w dyskusjach nad historią Rosji i oceną jej drogi rozwojowej. 
Zrodziły się dwa przeciwstawne prądy umysłowe znane jako okcydentalizm 
i słowianofilstwo. Ich ideologowie stawiali bądź na czerpanie wzorów roz-
woju Rosji z doświadczeń Europy Zachodniej, bądź z dość mitycznej wyjąt-
kowości rodzimych tradycji38. 
 Wobec narodów podbitych Mikołaj I prowadził elastyczną politykę 
starając się utrzymać pokój wewnętrzny. Dzięki temu znaczne koncesje uzy-
skały gubernie bałtyckie i Finlandia. Wobec sprzeciwu stosował bezwzględne 
represje. Po powstaniu listopadowym zniósł autonomię Królestwa Polskiego 
(1832). Na terenach kaukaskich i azjatyckich Rosja prowadziła politykę kolo-
nialną. W 1832 roku stłumiono ruch niepodległościowy w Gruzji. W wyniku 
wojen kaukaskich (1817–1864) siłą zwalczano wszelki opór tamtejszych lu-
dów. Na całym obszarze imperium do 1840 roku zaprowadzono prawo rosyj-
skie, jednolity system administracyjny i język rosyjski jako urzędowy. 

37 W. Śliwowska, Mikołaj I i jego czasy, 1825–1855, Warszawa 1965; W. Bruce Lincoln, Mikołaj I, War-
szawa 1988.

38 A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej: Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.
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 System poddańczo-pańszczyźniany paraliżował rozwój przemysłu 
z powodu braku wolnej siły roboczej. Rósł dystans cywilizacyjny między 
feudalną Rosją i kapitalistycznym Zachodem. Około 1860 roku w Rosji ist-
niało zaledwie 529 fabryk i ok. 5,5 tys. manufaktur, gdzie nadal 33 proc. 
pracowników stanowili chłopi pańszczyźniani. Kiepska wydajność rolnic-
twa, pięciokrotnie niższa w porównaniu z przodującą Anglią, niezmieniany 
od XVI wieku system trójpolówki powodowały częste klęski głodu. Tylko 
dzięki kolonizacji nowo podbitych ziem osiągano przyrost produkcji przy 
stosowaniu nowych technologii (produkcja ziemniaka, koniczyna). Dzięki 
nowym podbojom już w 1810 roku ludność Rosji przekroczyła 42 miliony, 
aby w 1858 roku osiągnąć 62 miliony (wzrost o 50 proc.)39. 
 Po 1815 roku rozwój terytorialny Rosji uległ spowolnieniu. W ko-
lejnych wojnach z Turcją i Persją udało się przesunąć granice w Armenii 
i Azerbejdżanie po granice Małego Kaukazu. Nie powiodły się natomiast pro-
jekty podboju Bałkanów i rozbioru Turcji. Powrócono do nich po zdławieniu 
powstania węgierskiego w czasie Wiosny Ludów. Rozpoczęta przez Rosję 
inwazja w Mołdawii wywołała wojnę krymską (1853–1856) z Turcją, An-
glią, Francją i Sardynią zakończoną klęską Rosji, która musiała zrezygnować 
z planów panowania nad całym basenem Morza Czarnego. 
 Przegrana wojna krymska dowiodła ostatecznie zacofania Rosji, co 
skłoniło kolejnego cara Aleksandra II (1856–1881) do gruntownych reform. 
Pierwszą było uwłaszczenie chłopów w 1861 roku. W kolejnych latach uno-
wocześniono armię; wprowadzono sądy powszechne, samorząd lokalny na 
poziomie guberni i powiatów (ziemstwa), samorząd miejski; nadano auto-
nomię uniwersytetom; stworzono nowoczesny system oświaty oparty na po-
wszechnym nauczaniu początkowym i gimnazjach. Będący efektem reform 
szybki rozwój gospodarki rosyjskiej umocnił państwo i pozwolił mu odzy-
skiwać prestiż na arenie międzynarodowej. W 1860 roku na mocy układu 
w Pekinie Rosja uzyskała kraj nad Ussuri, co pozwoliło założyć Władywostok 
nad Oceanem Spokojnym. W 1867 roku sprzedano Stanom Zjednoczonym 
Alaskę za 7,2 mln dolarów. W 1864 roku zakończono krwawy podbój Kau-
kazu. W tym samym czasie kontynuowano podbój Azji Środkowej. W 1864 
roku zdobyto Turkiestan i Czikment, w 1865 roku Taszkient, w następnych 
latach Samarkandę, Chiwę (1873) kończąc podbojem Chanatu Kokandy 
(1876) i włączeniem do Rosji Kotliny Fergańskiej. Cały ten obszar podpo-

39 R. Pipes, Rosja carów…, s. 145–175.
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rządkowano namiestnikowi, generał-gubernatorowi Turkiestanu. Te sukcesy 
skłoniły Aleksandra II do próby odzyskania strat poniesionych w wojnie 
krymskiej. W wyniku wojny (1877–1878) Turcja musiała uznać niepodległość 
większości krajów bałkańskich, ale rozwój Imperium Rosyjskiego na terenie 
europejskim został powstrzymany przez konkurencyjne mocarstwa, – sojusz 
Austrii i Niemiec, co zmieniło położenie geopolityczne Rosji, prowadzące 
w rezultacie do jej aliansu z Francją i Anglią oraz do wojny światowej40.
 Mimo sukcesu reform, sytuację wewnętrzną Rosji skomplikowała źle 
skonstruowana reforma włościańska. Nie mogąc narazić szlachty na straty, 
uwłaszczona wieś rosyjska musiała swoją ziemię wykupić i to nie jako wła-
sność indywidualną, lecz gminną. Jednocześnie ziemianom państwo wypła-
ciło odszkodowania od razu, a chłopi spłacali dług rozłożony na 49 lat. Dług 
ten rujnował wieś rosyjską i hamował jej rozwój, rynkową wartość ziemi 
przepłacono kilkakrotnie. Spłaty umorzono dopiero pod wpływem rewolucji 
w 1906 roku, wraz z likwidacją wspólnot gminnych. 
 Nieudana reforma była przyczyną ukształtowania się pierwszego 
nowoczesnego ruchu politycznego w Rosji – rewolucyjnego narodnictwa. 
Pojawienie się w Rosji rzeszy ludzi wolnych, przedsiębiorców, usługodaw-
ców, inteligencji pochodzenia ludowego, których nadal krępowała sankcjo-
nowana prawem struktura stanowa społeczeństwa, pod wpływem płynących 
z Zachodu idei socjalistycznych podjęła hasła poderwania ludu (narod) do 
walki o sprawiedliwość i wolność. Według własnego określenia, był to ruch 
socjalno-rewolucyjny, który stał się zaczynem różnych odłamów ruchu socja-
listycznego i ludowego w Rosji na przełomie XIX/XX wieku. Nieudane próby 
wzniecenia rewolucji podejmowane od 1872 roku skłoniły narodników do 
stosowania terroryzmu. Bezpośrednim celem ataku stał się car Aleksander II, 
zamordowany 1 III 1881 roku. Jednak zamiast krachu systemu nastąpił spa-
dek poparcia społecznego towarzyszącego dotąd rewolucjonistom. Szerokie 
represje całkowicie sparaliżowały niezależne życie polityczne. Syn zamordo-
wanego, car Aleksander III (1881–1894) ograniczył i tak niewielkie swobody 
obywatelskie dla obrony i zachowania systemu absolutystycznego. Osoby 
podejrzane i „niebezpieczne” karano zesłaniem w trybie administracyjnym. 
Rozbudowano aparat policyjny. W Petersburgu i Moskwie, potem w innych 
wielkich miastach powstały oddziały tajnej policji (ochrana). Osłabione pod-
stawy monarchii rząd starał się umocnić nadając państwu charakter narodowy. 

40 L. Bazylow, Dzieje Rosji…, s. 334–367.
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Służyły temu zabiegi rusyfikacyjne. Szczególnie dotyczyły one Białorusinów 
i Ukraińców, którym odmawiano prawa do miana odrębnych narodów. Na 
Łotwie i w Estonii ograniczono autonomię niemiecką, Litwinom zakazano 
druku alfabetem łacińskim. W Królestwie Polskim w administracji i oświa-
cie zwalczano wszelkie przejawy polskości. Szczególnym prześladowaniom 
poddano Żydów. Pod wpływem nacjonalistycznej propagandy od 1882 roku 
dochodziło do częstych pogromów41. 
 Ograniczenia narzucone przez carat nie dotyczyły gospodarki. W 1881 
roku dokończono reformę włościańską i wydano ustawy regulujące zasady 
najmu i płacy roboczej, co kontrolowała inspekcja fabryczna. Jednocześnie 
zakazano strajków. Niższe stany zwolniono wreszcie od podatku podusznego. 
Polityka rządu Aleksandra stworzyła podstawy do szybkiego wzrostu gospo-
darczego na początku XX wieku, którego wskaźniki budzą podziw history-
ków i ekonomistów. Pokój na wszystkich granicach, kwitnący stan gospodarki 
i finansów, trwała waluta oparta na parytecie złota znaczyły koniec wieku 
XIX w Rosji, czemu towarzyszył rozwój kultury. Szczególne były osiągnięcia 
filozofii i innych nauk, muzyki, literatury i sztuki. W bogacących się miastach 
szybko rosły dzielnice kamienic i wspaniałe rezydencje (secesja). Zjawiska te 
czasem nazywane są rosyjskim renesansem lub srebrnym wiekiem. 
 Ludność Rosji, według spisu z 1897 roku, liczyła 127 milionów. Zna-
komitą większość społeczeństwa stanowili chłopi, robotników fabrycznych 
było tylko 2 mln (ok. 1,6 proc.). Pod koniec XIX wieku pojawił się kry-
zys na wsi. Lata nieurodzaju skończyły się klęską głodu w 1898 roku. Przy 
znacznym wzroście zaludnienia panował głód ziemi, szerzyły się wystąpienia 
chłopskie, od 1899 roku dochodziło do wystąpień studenckich i starć z poli-
cją. W odpowiedzi na represje zamordowano ministra oświaty Mikołaja Bo-
golepowa. Jednostkowy akt terroru stał się początkiem nowej fali terroryzmu, 
który ogarnął Rosję42. 
 Mikołaj II (1894–1917), ostatni cesarz Rosji był osobowością prze-
ciętną i nie sprostał wyzwaniom swojej epoki. Mimo ścisłego nadzoru policji 
i licznych represji w Rosji rozwinęły się nielegalne organizacje polityczne. 
Przy poparciu II Międzynarodówki rozwinął się ruch socjalistyczny, najpierw 
Polska Partia Socjalistyczna i Socjaldemokracja Królestwa Polskiego oraz 
żydowski Bund, a w 1898 roku Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Ro-

41 Ibidem, s. 368–388.
42 Idem, Polityka wewnętrzna caratu i ruchy społeczne w Rosji na początku XX w., Warszawa 1966.
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sji (SDPRR), z której w 1903 roku wyłoniły się dwie frakcje – bolszewicy 
z Włodzimierzem Leninem i mienszewicy z Julijem Martowem na czele. Tra-
dycje narodnictwa kontynuowała inteligencja pochodzenia ludowego, tworząc 
Partię Socjalistów-Rewolucjonistów (eserowców), w środowisku ziemstw 
kształtował się ruch konstytucyjno-demokratyczny. 
 Dwór i elity rządzące uznały, że sposobem na rozwiązanie wewnętrz-
nych problemów może być „mała zwycięska wojna”. Na przeciwnika wybrano 
Japonię, nie zdając sobie sprawy z jej potencjału i przewagi militarnej. Spro-
wokowana przez Rosję, toczona na Dalekim Wschodzie wojna (1904–1905) 
zakończyła się dotkliwą klęską, która spowodowała wybuch pierwszej rosyj-
skiej rewolucji. U jej podłoża legło pogorszenie warunków życia robotników. 
Mnożyły się protesty i strajki. Pokojowa manifestacja w Petersburgu 9 I 1905 
roku, mająca przedstawić carowi postulaty robotnicze, została rozstrzelana 
przez wojsko. „Krwawa niedziela” była hasłem do powszechnego strajku 
i wystąpień ludowych, które rozpoczęły rewolucję. Wydarzenia rewolucyjne 
lat 1905–1907 w Rosji rozgrywały się na dwóch płaszczyznach. Po pierw-
sze był to szereg wystąpień robotniczych, strajków i powstań oraz rozru-
chów chłopskich; po drugie – polityczna walka inteligencji i mieszczaństwa 
o wprowadzenie w Rosji monarchii konstytucyjnej. Ruch rewolucyjny władze 
krwawo stłumiły, natomiast w sferze politycznej Mikołaj II został zmuszony 
do wydania 17 X 1905 roku manifestu, w którym nadał podstawowe prawa 
obywatelskie, wolność sumienia, zebrań i stowarzyszeń oraz powołał organ 
przedstawicielski – Dumę Państwową. Ustawy zasadnicze z 1906 roku za-
gwarantowały carowi pełnię władzy wykonawczej, jednak ministrowie byli 
odtąd odpowiedzialni przed Dumą43. Rozwinęło się barwne życie polityczne. 
Na lewicy dominowali eserowcy stosujący terroryzm oraz socjaldemokraci 
frakcji rewolucyjnych i reformistycznych. W centrum znajdowała się Partia 
Konstytucyjno-Demokratyczna (kadeci), której ideałem była monarchia bry-
tyjska. Ograniczoną reformę popierali monarchiści ze Związku 17 Październi-
ka (oktiabryści). Na prawicy lokował się korzystający z szerokiego wsparcia 
państwa Związek Narodu Rosyjskiego, partia nacjonalistyczna mająca duże 
wpływy w środowiskach drobnomieszczańskich i na wsi, z której wyłoniły się 
radykalne odłamy, takie jak Związek Archanioła Michała, znany jako „czarna 
sotnia”44. 

43 R. Pipes, Rewolucja Rosyjska, Warszawa 2006, s. 3–55.
44 J. Sobczak, Mikołaj II – ostatni car Rosji, Warszawa 2009, s. 263.
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 Ostatnie lata pokoju (1906–1914) cechował w Rosji bum gospodar-
czy. Reformy przeprowadzone przez rząd Piotra Stołypina (1906–1911), który 
przeznaczył duże środki na rozwój przemysłu, dały w latach 1900–1913 łącz-
ny przyrost produkcji przemysłowej o 74,1 proc. W rolnictwie po uwolnie-
niu wsi z gorsetu wspólnot i spłat produkcja pszenicy wzrosła o 37,5 proc. 
i w 1910 roku rosyjski eksport pszenicy stanowił 40 proc. rynku światowego. 
Szybko wzrastała liczba ludności (2,7 proc. rocznie), osiągając 171,1 mln 
w 1912 roku. W polityce zagranicznej wobec rosnących aspiracji trójprzy-
mierza Rosja za pośrednictwem Francji osiągnęła w 1907 roku porozumienie 
z Anglią. Uregulowano stosunki z Japonią. Rosja nie rezygnowała z trady-
cyjnej polityki na Bałkanach. Otwarte poparcie Serbii w konflikcie z Austrią 
było bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia jej wojny przez Niemcy i Au-
stro–Węgry w 1914 roku.
 W okresie I wojny światowej Rosja zmobilizowała ok. 4 mln żołnie-
rzy, a razem z armią stałą wystawiła do walki ok. 5,5 mln ludzi. Pod wzglę-
dem wyposażenia i uzbrojenia ustępowała przeciwnikom. Już w 1914 roku 
armie rosyjskie poniosły klęskę w Prusach Wschodnich, w 1915 roku Rosja-
nie musieli wycofać się z Królestwa Polskiego i Galicji, cofając się daleko 
na wschód, gdzie front ustabilizował się w zasadzie do końca wojny na linii 
od Zatoki Ryskiej łukiem przez Dyneburg, Baranowicze, Pińsk, Tarnopol do 
granicy z Rumunią. Działania wznowiono dopiero w kwietniu 1916 roku. 
Podejmowane próby przełamania frontu w 1916 i 1917 roku skończyły się 
klęską, wykrwawiły armię i ostatecznie skompromitowały monarchię w opinii 
społeczeństwa. Ośrodkiem opozycji stała się Duma Państwowa, gdzie „blok 
postępowy” zaczął domagać się powołania rządu zaufania społecznego, czyli 
likwidacji samowładztwa. Skomplikowała się sytuacja społeczna. W Rosji 
przebywały miliony uchodźców z ziem polskich i litewskich. Narastała dro-
żyzna i pojawiły się braki w zaopatrzeniu. Armii na froncie zaczęło brakować 
żywności i uzbrojenia.
 Głód i beznadzieja doprowadziły w lutym 1917 roku w Piotrogrodzie 
do żywiołowych demonstracji ludzi stojących w gigantycznych kolejkach po 
chleb, co przerodziło się w strajk generalny. Gdy strajkujących poparł gar-
nizon, aresztowano rząd i wielu dygnitarzy. Władzę rewolucyjną przejął ko-
mitet Dumy Państwowej, przekształcony w Rząd Tymczasowy ks. Grigorija 
Lwowa, który zyskał poparcie tworzonej równolegle w siedzibie Dumy Rady 
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Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Na froncie dowódcy armii odmówili 
Mikołajowi II poparcia, zmuszając go do abdykacji. Carat został obalony45. 
 Pozycja rządu ks. Lwowa była słaba. Zdecydowano, że o ustroju Rosji 
przesądzi konstytuanta, którą miano wybrać latem. Tymczasem w całym kraju 
i na froncie powstawały rady robotnicze, chłopskie i żołnierskie, w których 
czołową rolę odgrywali socjaliści – mienszewicy i eserowcy. Rozwój sytu-
acji w Rosji zależał od tego, kto pokieruje masami ludowymi i przekona 
je do swojej wizji przyszłości. Zapanowała całkowita wolność polityczna, 
otwarto więzienia, powracali emigranci, pojawiły się setki gazet i czasopism. 
Aresztowano rodzinę carską, a komisja śledcza prowadziła sprawę przeciwko 
czołowym politykom obalonego reżimu.
 Rewolucja dokonała się pod hasłami „pokoju i chleba”, jednak rząd 
pod naciskiem Ententy zmuszony był kontynuować wojnę, co otworzyło 
drogę do przewrotu bolszewickiego. Wobec klęsk i kryzysu demagogiczne 
hasło Lenina oddania „całej władzy radom” zyskiwało szeroką popularność. 
Gdy w lipcu 1917 roku tekę premiera objął Aleksander Kiereński jego rząd, 
pozbawiony oparcia społecznego, stracił kontrolę nad krajem, wróciły kolejki 
po chleb, rosła drożyzna i spekulacja. Armia na froncie uległa rozkładowi, 
żołnierze masowo dezerterowali. Latem doszło najpierw do nieudanego puczu 
bolszewików, a potem puczu głównodowodzącego armii gen. Ławra Korniło-
wa. Rząd uratowało poparcie lewicy i rad. Kiereński porozumiał się z mien-
szewikami i eserowcami, zagrożonymi rosnącymi wpływami bolszewików, 
27 września powołał Przedparlament, który proklamował Rosję republiką. 
Jednak nie zdołano zapobiec bolszewickiemu zamachowi stanu. Populistyczne 
hasła natychmiastowego zawarcia pokoju bez aneksji i kontrybucji porywały 
żołnierzy, obietnice, że zaraz po zwycięstwie zniknie władza kapitalistów, 
a robotnicy przejmą fabryki przyciągały szerokie rzesze proletariatu. Masy 
chłopskie przekonali popierający bolszewików lewicowi eserowcy, obiecując 
likwidację wszelkiej własności, powrót do wspólnot gminnych, które miały 
przejąć całą ziemię i dokonać jej sprawiedliwego podziału, co miało zlikwi-
dować nierówności społeczne. Jest paradoksem, że zwycięstwo „rewolucji so-
cjalistycznej” zapewnili chłopi, dążący do przywrócenia archaicznego ustroju 
wsi, zlikwidowanego w 1906 roku.
 Bolszewicy przygotowali powstanie w konspiracji. Prowadził je 
Komitet Wojskowo-Rewolucyjny (Nikołaj Podwojski, Władimir Antonow-

45  L. Bazylow, Obalenie caratu, Warszawa 1976; R. Pipes, Rewolucja…, s. 286–354.
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-Owsiejenko, Andriej Bubnow). Dnia 7 listopada (25 października) w dzień 
otwarcia II Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad oddziały Gwardii Czerwonej 
zajęły strategiczne punkty w stolicy. Wkrótce zajęto Pałac Zimowy, zmu-
szając rząd Kiereńskiego do ucieczki. Po zwycięstwie powstania, Zjazd Rad, 
w którym większość mieli bolszewicy i lewicowi eserowcy, proklamował 
przejęcie władzy, powołał nowy rząd rewolucyjny – Radę Komisarzy Ludo-
wych (Sownarkom) na czele z Leninem. W ciągu kilku dni opublikowano 
podstawowe akty prawne nowych władz: Dekret o pokoju, Dekret o ziemi 
i Deklarację praw narodów Rosji. Zniesiono stany i rangi cywilne. Posunięcia 
te spotkały się z entuzjazmem na prowincji. W całej Rosji władzę przejmowa-
ły rady, co późniejsza propaganda określiła „tryumfalnym pochodem władzy 
radzieckiej”. Słaby opór stawiły jedynie nieliczne wierne rządowi garnizony 
(Moskwa). Rosja została przemianowana na Rosyjską Federacyjną Socjali-
styczną Republikę Radziecką46.

5. rosja radziecka – związek radziecki (1917–1991)

 Bolszewicki zamach stanu dokonał się pod hasłem realizacji idei 
rewolucji socjalistycznej. W doktrynie marksistowskiej miała ona zwycię-
żyć w chwili, gdy kapitalizm osiągnie taki stopień rozwoju, aby zapewnić 
zaspokojenie potrzeb materialnych ludności całego świata. Zgodnie z tymi 
przekonaniami rewolucja miała wybuchnąć w krajach najlepiej rozwiniętych. 
Lenin wprowadził do tej ideologii istotną zmianę. Stwierdził, że skoro ideolo-
gia marksistowska ma charakter naukowy, to przewidywany przez nią bieg 
dziejów jest „nieuchronny”. Można więc historię „wykonać” i zbudować so-
cjalizm siłami państwa. Miało to stać się w okresie przejściowym, nazwanym 
dyktaturą proletariatu, sprawowaną przez partię komunistyczną. W okresie 
dyktatury miano stworzyć bezklasowe społeczeństwo i tak rozwinąć produk-
cję, aby zaspokoiła materialne potrzeby nowego społeczeństwa. Realizacja 
leninowskiej idei w praktyce napotkała trudności nie do przezwyciężenia. 
Likwidacja prywatnej własności pod hasłem uspołecznienia oznaczała pod-
danie jej kontroli państwa. Ponieważ państwo budowano jako strukturę scen-
tralizowanej dyktatury, oznaczało to upaństwowienie całej gospodarki, którą 
kierowanie spadło na rząd. To powodowało szybki rozrost biurokracji, która 

46 Ibidem, s. 404–531.
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wkrótce stała się nową klasą polityczną i przez cały czas istnienia Rosji Ra-
dzieckiej sprawowała władzę.
 Utopijne wezwanie Lenina do zawarcia pokoju skończyło się wy-
muszonym separatystycznym układem z państwami centralnymi w Brześciu 
(3 III 1918 rok). Rosja musiała uznać utratę Łotwy i Estonii oraz Ukrainy po 
Don. Przeciw pozostaniu w imperium opowiedziała się większość narodów 
podbitych. W 1918 roku niepodległość proklamowały Finlandia, Polska, Li-
twa, Łotwa, Estonia i Ukraina. Przy wsparciu zwycięskiej Ententy przeciw 
władzy bolszewików wystąpiły wojska kozackie i tzw. białe armie organizo-
wane przez obalone siły polityczne i rosyjskich oficerów. Mimo otoczenia 
przez wrogie siły – z południa atakowała Ochotnicza Armia gen. Antona 
Denikina, z Estonii armia gen. Nikołaja Judenicza, z Syberii wojska adm. 
Aleksandra Kołczaka, zaś Polska realizowała program federacyjny Józefa 
Piłsudskiego zajmując Kijów – w wojnie domowej w latach 1918–1921 osta-
tecznie zwyciężyli bolszewicy. Do zwycięstwa przyczyniała się bezwzględna 
dyktatura „komunizm wojenny”, pozwalająca skierować na potrzeby woj-
ny cały potencjał państwa. Ponadto przeciwnicy byli skłóceni i nie potrafili 
współpracować. Biali, czyli Rosjanie dążący do odbudowy imperium, nie ro-
zumieli aspiracji narodów walczących o niepodległość. Natomiast radykalny 
i wręcz bajeczny program bolszewików był tak atrakcyjny, że przeciwnicy nie 
potrafili przeciwstawić mu równie atrakcyjnej ideologii wolności, równości, 
w tym braku bezrobocia, ziemi dla chłopów, ubezpieczeń. Bolszewicka Ar-
mia Czerwona pokonała więc kolejno przeciwników wewnętrznych i wyparła 
wojska Ententy. Nastroje rewolucyjne w Niemczech i innych krajach euro-
pejskich wywołane kryzysem powojennym skłoniły Lenina i przywódców 
bolszewików do ofensywy na Zachód. „Pochód za Wisłę” został jednak za-
trzymany już pod Warszawą w sierpniu 1920 roku, Armia Czerwona okazała 
się niezdolna nawet do pokonania Polski, nie mówiąc o obaleniu rządów 
w Niemczech i innych krajach47. 
 Komunizm wojenny pozwolił zwyciężyć, ale nie rozwiązał żadnego 
z problemów społecznych i gospodarczych. Brakowało wszystkiego, przede 
wszystkim żywności, ubrań. Przemysł nieudolnie zarządzany wytwarzał za-
ledwie 13 proc. produkcji z 1913 roku. Rekwizycje żywności powodowały 
bunty chłopów. Przeciw bolszewikom protestowali też robotnicy i marynarze. 
Po krwawej rozprawie z buntownikami wskutek głodu, który na Powołżu, 

47 N. Davies, Orzeł Biały, Czerwona Gwiazda: Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921, Warszawa 2006.
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Ukrainie i Kaukazie w latach 1920–1921 pochłonął miliony ofiar, rząd Lenina 
proklamował Nową Ekonomiczną Politykę (NEP), która, przy zachowaniu 
kontroli państwa nad przemysłem, handlem hurtowym i zagranicznym, wpro-
wadziła mechanizmy rynkowe i przywróciła normalny obieg pieniądza, tym 
samym pozwoliła ożywić gospodarkę48. 
 W 1921 roku zdano sobie w Moskwie sprawę, że kapitalizm szybko 
nie upadnie, a gdy w Europie wygasły nastroje rewolucyjne, postanowiono 
wbrew marksizmowi zbudować „socjalizm w jednym kraju”. Jednak wskutek 
rewolucji ogromnego znaczenia nabrała kwestia narodowa. W odpowiedzi 
bolszewicy zaproponowali budowę państwa jako federacji narodowych repu-
blik i autonomicznych obwodów. W odpowiedzi na powstające na obszarze 
byłego imperium państwa narodowe w Moskwie tworzyli komunistyczne 
rządy republik sowieckich, które przejmowały władzę na zajętych przez Ar-
mię Czerwoną terytoriach. Dnia 30 XII 1922 roku Zjazd Rad reprezentujący 
Federację Rosyjską, Białoruś, Ukrainę i Federację Zakaukaską (połączone 
odgórnie w lutym 1922 roku Armenia, Azerbejdżan i Gruzja) przyjął uchwałę 
o zjednoczeniu i utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
(ZSRR). Federacja obejmowała obszar 21,3 mln km kw. zamieszkany przez 
132 mln ludności. Zapewnione w Konstytucji z 1924 roku prawo republik 
do wystąpienia ze związku było fikcją. Lokalne elity pozyskano dzięki poli-
tyce „korenizacji” – zakorzenienia, polegającej na wspieraniu rozwoju kul-
tur narodowych, twórczości i oświacie w rodzimych językach w zamian za 
przystąpienie do partii komunistycznej i przyjęcie jej ideologii. Pozwoliło to 
w latach trzydziestych na generalną rozprawę z wszelkimi przejawami odręb-
ności narodowych. Pod hasłem zwalczania sprzecznego z marksizmem „od-
chylenia prawicowo-nacjonalistycznego” masowo rozstrzeliwano i zamykano 
w łagrach setki tysięcy działaczy partyjnych, twórców ludowych, uczonych, 
pisarzy, dziennikarzy i wojskowych49.
 W ZSRR prowadzono dalsze rozgraniczanie terytoriów narodowo-
ściowych. Na terenie Turkiestanu utworzono nowe republiki: Turkmeńską, 
Uzbecką, Tadżycką, w końcu w związku z przyjęciem nowej Konstytucji 
w 1936 roku Kazachską i Kirgiską, a Federację Zakaukaską podzielono 
na trzy samodzielne republiki: Armeńską, Azerbejdżańską i Gruzińską. Do 
struktury ZSRR dostosowano partię komunistyczną, która zmieniła nazwę na 

48 R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2005, s. 395–465.
49 А. И. Вдовин, История СССР от Ленина до Горбачева, Москва 2011, s. 13–94.



42

HISTORIA PAńSTWA ROSyJSKIEGO

Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików) − WKP(b), która ze 
swoją rozbudowaną biurokracją tworzyła równoległy aparat władzy dublujący 
strukturę rad. Republikańskie organizacje partyjne zostały całkowicie uzależ-
nione od Komitetu Centralnego WKP(b). 
 W 1924 roku zmarł Lenin, który od 1922 roku wskutek ran odniesio-
nych w zamachu i choroby rządził tylko formalnie, gdy faktycznie władzę 
powoli przejmował Stalin jako sekretarz generalny Komitetu Centralnego 
WKP(b). W krótkim czasie rozbudował biurokrację partyjną, której podpo-
rządkował aparat bezpieczeństwa, przemianowany na niewinnie brzmiący 
Główny Zarząd Polityczny (GPU), potem włączony do rządu jako Ludowy 
Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD). Stalin dał własną wykładnię ide-
ologii, nazwanej marksizmem-leninizmem, która czyniła z ZSRR wzór dla 
światowego ruchu komunistycznego. Kierował nim zainstalowany w Moskwie 
Komitet Wykonawczy Międzynarodówki Komunistycznej (Komintern). 
 Umiejętnie prowadzone przez Stalina rozgrywki wewnątrz WKP(b) 
pozwoliły mu odsunąć od władzy Lwa Trockiego, którego usunięto z partii 
(1926), a w 1929 roku wydalono z ZSRR. W kierownictwie pojawili się nowi 
wierni Stalinowi działacze: Michaił Kalinin, Łazar Kaganowicz, Wiaczesław 
Mołotow, Klimient Woroszyłow. Ze stanowisk musieli odejść starzy bolsze-
wicy, twórcy i ideologowie rewolucji: Lew Kamieniew, Grigorij Zinowiew, 
Nikołaj Bucharin. Zmarł Feliks Dzierżyński. Przejęcie pełni władzy pozwo-
liło Stalinowi na realizację polityki mocarstwowej, której celem było prze-
kształcenie ZSRR w mocarstwo przemysłowe. Tylko w ten sposób, zdaniem 
Stalina, można było osiągnąć potęgę militarną zapewniającą bezpieczeństwo 
i „eksportować rewolucję”. Międzynarodówka Komunistyczna w 1928 roku 
przyjęła program rewolucji światowej, ustalając etapy wprowadzania jej 
w życie, co miało faktycznie polegać na poszerzaniu ZSRR o kolejne kraje. 
Po II wojnie światowej z tego zrezygnowano na rzecz tworzenia quasi-nie-
podległych państw rządzonych przez komunistów, pozostających pod hege-
monistycznym wpływem ZSRR. 
 Przebudowę gospodarczą ZSRR rozpoczęto w 1929 roku od realizacji 
pierwszego planu pięcioletniego. Kierowana centralnie gospodarka oparta na 
planach wieloletnich, konstruowanych według potrzeb, bez uwzględnienia 
realnych możliwości, stała się przyczyną rozpadu ZSRR w 1991 roku. Roz-
poczęto budowę ciężkiego przemysłu, kopalń węgla, rudy żelaza, wielkich 
hut i walcowni oraz elektrowni. Rąk do pracy dostarczali chłopi wysiedlani 
ze wsi, gdzie przeprowadzono przymusową kolektywizację rolnictwa, czyli 
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likwidację indywidualnych gospodarstw chłopskich, poprzez zamianę ich na 
obejmujące całą gminę gospodarstwa wspólne (kolektywne) lub na gospo-
darstwa państwowe (sowchozy). Ideologicznie uzasadniono to likwidacją 
chłopów jako klasy posiadaczy, co miało zbliżyć wieś do socjalizmu a fak-
tycznie spowodowało ogromny spadek produkcji rolnej. Na Ukrainie, gdzie 
spodziewano się sprzeciwu chłopów, sztucznie wywołano klęskę głodu, który 
pochłonął około 4-5 milionów ofiar. 
 Jednym z najdrastyczniejszych środków pozyskiwania siły roboczej 
był masowy terror, oskarżanie o działalność przeciw państwu i polityce partii 
oraz zsyłanie pod byle pretekstem do obozów (łagier) pracy milionów ludzi. 
Kierowany przez Główny Zarząd Obozów (GUŁag) wielki przemysł budowy 
kopalń, fabryk, kanałów żeglugowych, dróg i linii kolejowych siłą więźniów 
pracujących za miskę zupy istniał jakby obok państwa i społeczeństwa zmu-
szonego terrorem do milczenia. Jedna budowa Kanału Białomorsko-Bałtyc-
kiego (Biełomorkanał) kosztowała życie ok. 260 tys. ludzi50. 
 Pełnię władzy dyktatorskiej Stalin osiągnął po przeprowadzeniu tzw. 
wielkich czystek w latach 1934–1938. Do kierowania akcją „oczyszczenia” 
partii i państwa z wszelkich wrogów socjalizmu utworzono jeden dla całego 
ZSRR Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD), któremu pod-
porządkowano milicję i organy bezpieczeństwa. NKWD kierowali kolejno 
Gienrich Jagoda, Nikołaj Jeżow i Ławrientij Beria, których obciąża się za 
zbrodnie tej epoki, choć główną odpowiedzialność ponosi Stalin. Liczba ofiar 
wielkiego terroru była znacznie mniejsza niż ofiar kolektywizacji, ale dotknę-
ła elitę radziecką. Z partii usunięto ok. 1 mln członków, wszędzie tropiono 
„wrogów ludu”, trockistów, szpiegów, agentów imperializmu, sabotażystów, 
których setkami tysięcy aresztowano i skazywano na śmierć lub osadzano 
w obozach. Po aparacie partyjnym terror dotknął pracowników gospodarki 
i kultury, a w latach 1937–1938 w ramach czystki w armii zginęła większość 
kadry oficerskiej51.
 Rozwój gospodarki planowej i kolektywizacja rolnictwa pozwoliły 
ostatecznie zakończyć budowę scentralizowanego systemu władzy. Za fasadą 
demokracji socjalistycznej w ZSRR powstał system dyktatorski oparty na kul-
cie wodza (Józefa Stalina). Władza teoretycznie należała do rad robotniczych 
(inne klasy społeczne już nie istniały), faktycznie sprawowała ją partia komu-

50 A. Appelbaum, GUŁAG, Warszawa 2005.
51 P. P. Wieczorkiewicz, Łańcuch śmierci: Czystka w Armii Czerwonej 1937–1939, Warszawa 2001.
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nistyczna. Hasła demokracji socjalistycznej, humanizmu, wiary w człowieka, 
prawa jednostki do godnego życia i szczęścia w praktyce przegrały z biedą, 
terrorem, wymogami poświęcenia się dla mitycznego „dobra wspólnego”. 
Znalazło to wyraz w uchwalonej w 1936 roku nowej konstytucji ZSRR, której 
program i deklaracje całkowicie rozmijały się z rzeczywistością52. 
 W okresie międzywojennym Rosja Radziecka, a potem ZSRR po-
zostawał w stanie politycznej izolacji jako państwo zagrażające porządkowi 
międzynarodowemu ustanowionemu na konferencji paryskiej (1919). Jed-
nak dyplomacji radzieckiej udało się w 1920 roku zdobyć uznanie państw 
należących poprzednio do Imperium Rosyjskiego (Estonia, Litwa, Łotwa 
i Finlandia). W 1921 roku zawarto układy z Iranem, Afganistanem, Turcją 
oraz Polską. Wyłom w solidarności Zachodu w 1922 roku zrobiły Niemcy 
układem w Rapallo, zapewniając Rosji konieczną przy odbudowie pomoc 
przemysłu niemieckiego. Dopiero w 1924 roku ZSRR uznał rząd Wielkiej 
Brytanii, a za nim wiele innych państw. Nieufnie do ZSRR odnosili się sąsie-
dzi – Chiny, Japonia, Polska i Rumunia. W latach trzydziestych Stalin podjął 
bardziej otwartą politykę. ZSRR zawarł układy o nieagresji i współpracy 
z Czechosłowacją, Francją, Polską, Rumunią i wstąpił do Ligi Narodów. Jed-
nym z haseł Kominternu i ZSRR na arenie międzynarodowej stała się walka 
z faszyzmem, co było odpowiedzią na pakt antykominternowski podpisany 
przez Niemcy i Japonię. Z tych powodów ZSRR przez Komintern kierował 
pomoc dla republikanów w wojnie domowej w Hiszpanii, a po ataku Japonii 
na Chiny w latach 1938–1939 toczył wojnę z Japonią w Mongolii53. 
 Ekspansja III Rzeszy prowadzona w Europie od 1938 roku skłoni-
ła Stalina do zawarcia sojuszu z Niemcami. Podział Europy Wschodniej na 
strefy wpływów paktem Ribbentrop–Mołotow podpisanym 23 VIII 1939 
roku pozwolił na odwrócenie agresji niemieckiej od granic ZSRR, a z chwi-
lą wybuchu II wojny światowej – na okupację wschodniej części Polski po 
Bug. Kształt granicy niemiecko-radzieckiej po wspólnej likwidacji Polski, 
następnie nieudana próba opanowania Finlandii w wojnie zimowej w latach 
1939–1940 i okupacja Litwy, Łotwy i Estonii, włączonych do ZSRR jako 
republiki radzieckie, oraz Bukowiny i Besarabii, gdzie utworzono autono-
mię mołdawską latem 1940 roku wskazują, że Stalin dążył do odbudowy 
Imperium Rosyjskiego w Europie, przynajmniej w granicach z 1815 roku. 

52 J. Smaga, Rosja w 20. stuleciu, Kraków 2001, s. 74–127.
53 J. Wojtkowiak, Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931–1941, Poznań 2000, passim.
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Ludzi urodzonych pod panowaniem Rosji automatycznie uznano za obywa-
teli ZSRR. Żołnierzy internowano, działaczy politycznych i samorządowych, 
bogatych chłopów umieszczano w obozach lub deportowano w głąb Rosji. 
W 1940 roku 21 857 polskich oficerów, policjantów i urzędników państwo-
wych rozstrzelano na podstawie decyzji Biura Politycznego KC WKP(b). 
Podobny los spotkał elity innych podbitych narodów. Było to przygotowanie 
do trwałego wchłonięcia ich przez ZSRR.
 Przesunięcie w latach 1939–1940 granicy ZSRR na zachód stało 
przyczyną całkowitej klęski wojsk radzieckich w chwili ataku niemieckiego 
w czerwcu 1941 roku. Stalin do końca nie wierzył w możliwość wybuchu 
wojny z Niemcami, stare umocnienia graniczne zlikwidowano, brakowało 
zapasów broni i planów obrony, która się rozsypała. Ofensywę niemiecką 
udało się zatrzymać dopiero po pół roku na przedpolach Moskwy. Wojna 
niemiecko-radziecka zmieniła układ sił w świecie. ZSRR zawarł układy 
z Wielką Brytanią i jej sojusznikami – Czechosłowacją, Belgią, Norwegią, 
Wolną Francją, Polską. Po ataku Japonii na Hawaje do wojny przystąpiły Sta-
ny Zjednoczone. Powstała wielka koalicja Wielkiej Brytanii, ZSRR i Stanów 
Zjednoczonych kształtująca w następnych latach politykę światową54.
 Do początku 1943 roku sytuacja militarna ZSRR była krytyczna. W za-
blokowanym Leningradzie w ciągu blisko 2 lat zginęło i zmarło z głodu 2 mln 
ludzi. Wielką ofensywę niemiecką zmierzającą do oskrzydlenia Moskwy od 
południa zatrzymano dopiero nad Wołgą pod Stalingradem i na Kaukazie. 
Przewagę strategiczną ZSRR zdołał uzyskać latem 1943 roku po zwycięstwie 
w bitwie pancernej pod Kurskiem, a następnie wojska radzieckie przeszły 
do ofensywy docierając do linii Dniepru (Smoleńsk i Kijów). W 1944 roku 
kontynuowano wielkie operacje zaczepne na Białorusi i Ukrainie, odbloko-
wano Leningrad, na północy wyparto Finów poza granice z 1940 roku. Latem 
wojska radzieckie dotarły do Wisły. W 1945 roku ofensywa radziecka z linii 
Wisły wyzwoliła ziemie polskie i dotarła do Łaby. Na innych frontach zajęto 
Austrię i Czechosłowację. 
 Koszty zwycięstwa były straszliwe. Według oficjalnych danych ZSRR 
stracił 20,5 mln obywateli; byli to: to polegli żołnierze, ofiary hitlerowskiego 
ludobójstwa, głodu i terroru stalinowskiego Cała zachodnia część kraju była 
zniszczona, brakowało rak do pracy, w przemyśle większość zatrudnionych 

54 W internecie pod hasłem: Вели́кая Отeчественная войнa 1941–1945 kilkanaście portali publikuje 
tysiące tekstów o ZSRR w II wojnie światowej.
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stanowiły kobiety i dzieci. Społeczeństwo radzieckie po okresie niezwykłych 
wyrzeczeń, walki i pracy ponad siły w chwili zwycięstwa oczekiwało swoistej 
nagrody, pokoju, poprawy sytuacji materialnej, zelżenia terroru. Tymczasem 
reżim stalinowski uległ jeszcze większemu zaostrzeniu. Terror dotknął wszyst-
kich, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali z Niemcami na terenach 
okupowanych. Żołnierze wracający z niewoli automatycznie trafiali na 10 
lat do łagru. W wyniku wojny powstał wokół ZSRR blok państw zależnych, 
obejmujący Albanię, Bułgarię, Czechosłowację, Mongolię, Polskę, Rumunię, 
Węgry, w których do 1948 roku zainstalowano reżimy komunistyczne. Ar-
mia Czerwona okupowała część Niemiec i Północną Koreę. Kolejne postępy 
osiągnięto dzięki zdobyciu przez komunistów wpływów w Korei Północnej, 
Chinach i Północnym Wietnamie. Dalsze postępy zahamował łańcuch soju-
szów, jakim państwa zachodnie otoczyły obóz ZSRR55.
 Powszechne braki, niski poziom życia w ZSRR rekompensowano 
propagandą. Gloryfikowała ona Armię Czerwoną jako wyzwolicielkę ludów 
uciemiężonych przez faszyzm, przypisywała jej decydującą rolę w pokona-
niu Niemiec i Japonii. Krytykowano Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone 
oraz i przemilczano ich pomoc dla ZSRR. Od 1943 roku władze radzieckie 
zrezygnowały z kominternowskiej retoryki i zaczęły promować narodowy, ro-
syjski charakter państwa. W historii odwoływano się do tradycji dawnej Rusi 
podkreślając ciągłość państwowości od Rusi Kijowskiej do współczesności. 
Całe wielonarodowe społeczeństwo poddano bezwzględnej rusyfikacji. Język 
rosyjski, przy formalnym zachowaniu języków narodowych, stał się jedynym 
językiem kultury wyższej, powszechnej komunikacji i wykształcenia.
 W celu utrzymania społeczeństwa w posłuszeństwie i przekonaniu 
o wyższości systemu radzieckiego nad „upadającym kapitalizmem” odcięto je 
od jakichkolwiek kontaktów z Zachodem („żelazna kurtyna”). Uszczelniono 
granice państwa, a posiadanie krewnych na Zachodzie groziło zesłaniem do 
obozu. Zakazano zawierania małżeństw z obcokrajowcami i słuchania za-
granicznych rozgłośni radiowych. Dzięki cenzurze i monopolowi państwa 
na informację obywatele wiedzieli tylko tyle, ile rząd uznawał za stosowne. 
W literaturze i sztuce narzucono realizm socjalistyczny, ingerowano w bada-
nia naukowe56.

55 K. Pietkiewicz, Rola ZSRR w eskalacji zimnej wojny i jej wpływ na załamanie radzieckiego imperium, 
[w:] Zimna wojna (1946–1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, red. B. Koszel, S. Woj-
ciechowski, Poznań 2006.

56 А. И. Вдовин, op. cit., s. 264–330.
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 Po śmierci Józefa Stalina 5 III 1953 roku przywódcy radzieccy nie do-
puścili do przejęcia władzy przez Ławrientija Berię, symbolizującego aparat 
terroru. Po krótkich rządach Gieorgija Malenkowa, na czele Komunistycz-
nej Partii Związku Radzieckiego – przemianowana w 1952 roku WKP(b) 
– stanął Nikita Chruszczow. Okres ten nazwano „odwilżą” po stalinowskim 
zamrożeniu. Zerwano z polityką powszechnego terroru, zapewniając osobiste 
bezpieczeństwo przede wszystkim przywódcom i całej sowieckiej biurokra-
cji. Przerwano ostatnie pokazowe procesy, z więzień i obozów wypuszczono 
więźniów politycznych, przywrócono ośmiogodzinny dzień pracy, mieszkań-
cy miast otrzymali dowody osobiste, dzięki czemu mogli swobodnie poruszać 
się wewnątrz państwa. Ze stanowisk usuwano ludzi Stalina. Rehabilitacja 
ofiar stalinizmu przebiegała powoli, władze nie rezygnowały z systemu obo-
zów zapewniających darmową siłę roboczą. Tragiczny był stan rolnictwa, 
dlatego też tzw. destalinizacja zakończyła się w zasadzie na potępieniu przez 
Chruszczowa zbrodni popełnionych na działaczach komunistycznych na XX 
Zjeździe KPZR w 1956 roku. Opór licznej kadry działaczy wychowanych 
w duchu kultu Stalina był zbyt silny. 
 Zabrakło także sił na konfrontację z Zachodem, z tego powodu w poli-
tyce zagranicznej N. Chruszczow ogłosił erę pokojowego współzawodnictwa 
systemów i szereg inicjatyw rozbrojeniowych. Jednocześnie jednak ZSRR 
podjął wyścig ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie podboju kosmosu. 
Wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity w 1957 roku i lot Jurija Gagarina 
w 1961 roku miały niewątpliwy charakter militarny. Natomiast zasadniczym 
problemem stawało się przede wszystkim zacofanie gospodarcze w stosunku 
do Zachodu. Na przeszkodzie w szybkim rozwoju gospodarczym stał brak 
należytego przygotowania i wykształcenia przywódców oraz trzymanie się 
utopijnych idei, co prowadziło do realizacji absurdalnych i kosztownych 
projektów, np. likwidacja 44 mln ha. Do takich należało rolnicze zagospo-
darowanie dziewiczych ziem (celina) Kazachstanu i Syberii, z narzuceniem 
rolnictwu nieodpowiednich upraw, czego skutkiem jest katastrofa ekologiczna 
w wielu regionach57.
 Absurdalna reforma administracji państwowej i partyjnej, która po-
dzieliła kraj na dwa odrębne systemy – przemysłowy i rolniczy o krzyżują-
cych się kompetencjach, doprowadziła do upadku N. Chruszczowa, którego 
w 1964 roku na czele partii zastąpił Leonid Breżniew. Ekipa Breżniewa dzia-

57 P. Kenez, Odkłamana historia Związku Radzieckiego, Warszawa 2008, s. 217–248.
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łała głównie w interesie aparatu partyjnego. W polityce wewnętrznej zrezy-
gnowała z głębokich reform i eksperymentów. Doprowadziło to do wewnętrz-
nego marazmu i stagnacji. Czasy rządów Breżniewa (1964–1982) zasłużenie 
w Rosji nazwano „epoką zastoju”. Mimo utopijnych zasad wyznawanych 
przez partyjne kierownictwo państwa, długotrwały okres pokoju zaowocował 
znaczącym rozwojem gospodarczym. ZSRR, który w 1941 roku liczył 194 
mln ludności, w tym 111 mln w Rosji, w ciągu kilkunastu lat zrekompensował 
straty demograficzne osiągając w 1960 roku – 208 mln, a w 1991 roku – 293 
mln ludności. Mieszkańcy miast stanowili ponad 61 proc. zaludnienia.
 Według oficjalnych danych w 1970 roku produkcja globalna przemy-
słu była 13 razy większa niż w 1913 roku. Przemysł dawał 60 proc. PKB, 
natomiast rolnictwo tylko 16 proc. Ze względu na zbrojenia, podbój kosmosu 
i badania atomowe większość środków pochłaniał tzw. kompleks wojskowo-
-przemysłowy. Powstały całe tajne miasta, opracowywano nowe technologie. 
Wszystko to nie znajdowało odzwierciedlenia we wzroście poziomu życia 
obywateli. Brakowało towarów konsumpcyjnych, a dostępne były bardzo złej 
jakości. 
 W stosunkach z mocarstwami zachodnimi kontynuowano działania na 
rzecz zachowania pokoju i równowagi międzynarodowej. Koszty współza-
wodnictwa stawały się zbyt wysokie, dlatego też ZSRR zgodził się na przystą-
pienie do Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1972–1975). 
Układ helsiński stworzył system zbiorowego bezpieczeństwa i nienaruszal-
ności granic, na czym zależało ZSRR. Jednak w zamian państwa zachod-
nie wprowadziły do traktatu obowiązek przestrzegania praw człowieka, co 
miało dalekosiężne skutki. Z czasem osłabiło system represyjny; pojawiła 
się na razie słaba opozycja (dysydenci). Groźny dla wewnętrznej stabilności 
ZSRR był nierozwiązany problem narodowościowy. Ekipa Breżniewa uzna-
ła, że wszystkie narody zamieszkujące ZSRR żyją w braterstwie i przyjaźni 
oraz tworzą jeden naród radziecki. 
 ZSRR nie potrafił wykorzystać pomyślnej koniunktury z lat 1971–
1976, wywołanej światowym kryzysem paliwowym. Przywódcy ZSRR nie 
rozumieli sensu dokonujących się od 1968 roku w świecie zmian, wyzwań 
epoki postindustrialnej i nadchodzącej rewolucji informatycznej. Nadal de-
cydujące znaczenie przypisywali przemysłowi ciężkiemu, siłom zbrojnym 
i zbrojeniom, wymagającym ciągłej modernizacji. Tymczasem gospodarka 
radziecka weszła w stan stagnacji. 
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 Najgroźniejsza dla reżimu okazała się kompromitacja ideologii ko-
munistycznej. Długie lata pokojowego rozwoju i propaganda sukcesu komu-
nizmu pobudziły wzrost oczekiwań społecznych w sferze materialnej. Po-
wszechnie oczekiwano wygodnych mieszkań, samochodów, godnego życia. 
Gdy to okazało się niewykonalne, sięgnięto po wybieg ideologiczny. Istnie-
jący stan rzeczy nazwano „przedłużoną fazą rozwiniętego socjalizmu”, co 
oznaczało, że na zaspokojenie potrzeb społeczeństwo nadal musi poczekać. 
Opozycja pobudzona układem helsińskim, mimo prześladowań od ataku na 
Afganistan w 1979 roku, szybko rosła. Było to oznaką, że władza nie jest 
w stanie już przekonać społeczeństwa do swojej polityki. Aktywne działania 
podjęły rosyjskie oddziały Amnesty International i grupy helsińskie śledzące 
przestrzeganie praw człowieka. Buntowali się pisarze i artyści, rozwinął się 
samizdat (rozpowszechnianie tekstów przepisywanych ręcznie). Po śmierci 
Breżniewa (1982) starzejące się kierownictwo radzieckie długo broniło się 
przed dopuszczeniem do głosu młodszego pokolenia58. 
 Po krótkich rządach Jurija Andropowa i Konstantina Czernienki 
w 1985 roku sekretarzem generalnym KPZR został Michaił Gorbaczow. Wraz 
nim do władzy doszło nowe pokolenie działaczy komunistycznych przeko-
nane o konieczności modernizacji ZSRR (Nikołaj Ryżkow, Aleksander Ja-
kowlew, Borys Jelcyn, Eduard Szewardnadze). Przekonani, że socjalizm jest 
istotną wartością i nie wyczerpał swoich możliwości a jedynie jego rozwój 
poszedł w niewłaściwą stronę, postanowili go przebudować (stąd popularna 
nazwa okresu pieriestrojka − przebudowa). Przebudowa i towarzysząca jej 
jawność życia politycznego, pod czym rozumiano złagodzenie cenzury, miały 
być właśnie środkami zmierzającymi do przyspieszenia gospodarczego, czego 
jednak nie udało się osiągnąć. Zmiany w systemie zarządzania gospodarką, 
samodzielność finansową przedsiębiorstw skutecznie zablokował aparat biu-
rokratyczny partii i państwa. Mimo trudności gospodarczych przeprowadzo-
no reformę prawa wyborczego i prawa karnego, obiecano demokratyzację 
− efekty były jednak skromne59.
 Demokratyzacja i jawność dopuściły do głosu przeciwników socjali-
zmu i dominacji rosyjskiej w ZSRR. W krajach bałtyckich, na Ukrainie i Bia-
łorusi powstawały ruchy społeczne, które pod hasłami poparcia pierestrojki 

58 Całości dziejów ZSRR do 1985 roku dotyczy kompetentna rosyjska synteza: M. Heller, A. Niekricz, 
Utopia u władzy. Historia Zwiazku Sowieckiego, t. 1-2, London 1985. 

59 V. Zubok, Nieudane imperium: Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa, 
Kraków 2010.
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faktycznie były ruchami narodowowyzwoleńczymi. Władze centralne ZSRR 
potępiały ten ruch, ale były bezsilne. W wielu regionach doszło do otwartych 
wojen na podłożu narodowościowym. Przeprowadzone na początku 1989 
roku wybory do rad najwyższych republik i Zgromadzenia Deputowanych 
Ludowych ZSRR były kulminacją ożywienia politycznego. Po raz pierwszy 
w dziejach ZSRR wybrano opozycyjnych deputowanych (Andriej Sacharow, 
Borys Jelcyn). Równocześnie postępował rozkład tzw. obozu socjalistycz-
nego. Po porozumieniu okrągłego stołu i wyborach w Polsce, jesienią 1989 
roku upadły reżimy komunistyczne w Czechosłowacji, Bułgarii, Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, Rumunii i na Węgrzech, choć do 1993 roku po-
zostawały tam jednostki Armii Radzieckiej. 
 Liderem ruchu odnowy w Rosji stał się Jelcyn. W Zgromadzeniu De-
putowanych Ludowych należał do głównych krytyków Gorbaczowa, który 
miał poparcie większości w wybranej z list KPZR Radzie Najwyższej ZSRR. 
Wobec tego w 1990 roku Jelcyn doprowadził do powszechnych wyborów 
prezydenckich w Federacji Rosyjskiej i je wygrał. W Rosji po raz pierwszy 
od rewolucji bolszewickiej zaczęły powstawać własne instytucje centralne, 
dotąd wspólne dla Rosji i ZSRR. Do zasadniczej zmiany doszło latem 1991 
roku Prezydenci republik radzieckich odrzucili projekt utworzenia z ZSRR 
konfederacji suwerennych republik. W sierpniu konserwatywne skrzydło 
KPZR dokonano nieudanego puczu pod kierunkiem wiceprezydenta ZSRR 
Giennadija Janajewa, co ostatecznie podważyło prestiż Gorbaczowa. Władze 
republik radzieckich, dotąd ostrożne, zaczęły kolejno ogłaszać wystąpienie 
z ZSRR. Ponadto zdelegalizowano KPZR, Gorbaczow stał się prezydentem 
nieistniejącego państwa, bez zaplecza politycznego. W tej sytuacji 8 XII 1991 
roku prezydenci Białorusi – Stanisław Suszkiewicz, Rosji – Borys Jelcyn 
i Ukrainy – Leonid Krawczuk dokonali rozwiązania ZSRR i powołali do życia 
Wspólnotę Niepodległych Państw (WNP)60. 
 Formalnym spadkobiercą ZSRR została Federacja Rosyjska, któ-
ra przejęła potencjał militarny (nuklearny) ZSRR i jego miejsce w Radzie 
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Federacji 
B. Jelcyn zyskał uznanie na forum międzynarodowym61. 

60 R. G. Pichoja, Historia władzy w Związku Radzieckim 1945–1991, Warszawa 2011.
61 История России в новейшие время 1985–2009…, s. 8–105.
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6. federacja rosyjska

 Nowe państwo po odłączeniu się republik radzieckich ma obszar 
17 075 400 km kw. i w 1992 roku miało 147,4 mln ludności, z czego 120 mln 
(82,6 proc.) stanowili Rosjanie. Zaludnienie Rosji maleje o około 600 tys. 
osób rocznie wskutek depopulacji, powodowanej zmianami w sposobie ży-
cia, zmniejszeniem dzietności, chorobami społecznymi (alkoholizm, gruźlica, 
AIDS). Dla Rosjan niesie to zagrożenie w postaci rozpłynięcia się w rosną-
cych liczebnie mniejszościach, zwłaszcza narodach środkowoazjatyckich 
i kaukaskich. Rosję zamieszkuje około 100 narodów. Obok Rosji właściwej 
federację tworzy 21 suwerennych republik oraz 10 okręgów autonomicznych, 
6 regionów i 49 obwodów, razem określanych mianem podmiotów federacji. 
Ważnym problemem jest pozostawanie około 25 milionów Rosjan poza gra-
nicami kraju.
 System demokratyczny Rosji rodził się z oporami. Długa tradycja 
władzy absolutnej i dyktatury partii komunistycznej powodowała, że społe-
czeństwo przyjmowało instytucje demokratyczne typu zachodniego z opo-
rami. Powszechnie zrozumiała jest jedynie spersonifikowana władza, która 
prowadzi dialog ze społeczeństwem, czyli słyszy „czego pragnie naród” 
i stara się w miarę możliwości tak wyartykułowane potrzeby zaspokoić. Ten 
typ świadomości społecznej generuje nieskuteczność adaptacji w Rosji za-
chodniego systemu partyjnego – tworzenia i działania partii reprezentujących 
interesy określonych grup społecznych. Po kilkuletnim początkowym okresie 
utrwaliła się nieufność do partii, które w powszechnym mniemaniu są jedynie 
sposobem do robienia karier politycznych i wejścia do elity władzy, bowiem 
partie polityczne realizują tylko interesy elit, a głoszone ideologie służą oszu-
kaniu wyborców.
 Powróciły dyskusje, czy Rosja nie powinna wybrać własnej, odrębnej 
od zachodniej drogi rozwoju. W takiej sytuacji prezydent B. Jelcyn prze-
prowadził szybką transformację gospodarki i narzucił system prezydencki. 
Już w grudniu 1991 roku uwolniono ceny, co doprowadziło do hiperinflacji 
wynoszącej około 1000 proc. rocznie, opanowanej dopiero w 1995 roku (22 
proc.). Mianowany przez Jelcyna premier Jegor Gajdar zastosował tzw. tera-
pię szokową. Przeprowadzono powszechną prywatyzację. W ręce prywatne 
przeszło 110 tys. przedsiębiorstw wytwarzających ok. 70 proc. PKB. Znie-
siono państwowy monopol ziemi. Szok reform wywołał powszechną niechęć 
i konflikt prezydenta Jelcyna z Radą Najwyższą. Próbę obalenia prezydenta 
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Jelcyn złamał siłą, następnie narzucił konstytucję przyjętą 12 XII 1993 roku 
w powszechnym referendum. Odtąd ustrój Rosji cechuje przewaga władzy 
wykonawczej skupionej w urzędzie Prezydenta nad władzą ustawodawczą 
sprawowaną przez Dumę Państwową62.
 Rosja musiała na nowo określić swoje miejsce na arenie międzynaro-
dowej. Dzięki poparciu Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej przejęła 
cały potencjał nuklearny ZSRR. Ukraina i Kazachstan oddały swoje uzbroje-
nie. Ponadto Ukraina musiała zgodzić się na autonomię Krymu i stacjonowa-
nie tam rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Podtrzymaniem tradycji sowieckich 
był zawarty 8 XII 1999 roku układ powołujący Związek Białorusi i Rosji, 
ale do zjednoczenia obu państw nie doszło. Ułożone zostały stosunki Rosji 
z Sojuszem Półniocnoatlantyckim. Choć pakt ten jest w Rosji traktowany jako 
główny przeciwnik, Jelcyn przyjął propozycję statusu partnera (Partnerstwo 
dla Pokoju). Przejściowe napięcia pojawiły się, gdy w 1999 roku do paktu 
przyjęto Polskę, Republikę Czeską i Węgry, a potem w 2004 roku kraje bał-
tyckie oraz Rumunię, Bułgarię, Słowację i Słowenię. Objęcie Paktem Północ-
noatlantyckim nie tylko dawnych satelitów ZSRR, ale także byłych republik 
sowieckich odczytano jako bezpośrednią ingerencję w obszar zastrzeżony dla 
wpływów Rosji. Tak należy rozumieć zdecydowany sprzeciw wobec insta-
lacji w nowych krajach Paktu tarczy antyrakietowej oraz militarną rozprawę 
z Gruzją w 2008 roku, która obrała kurs zachodni i otrzymywała uzbrojenie 
od Sojuszu Północnoatlantyckiego63.
 W 1995 roku przyjęto Rosję do Rady Europy, od 1997 roku jej pre-
zydent jest zapraszany na konsultacje przywódców najbogatszych państwa 
świata (Grupa G-7). Dodatkowego impulsu do bliskiej współpracy dodał za-
mach na World Trade Center w Nowym Jorku w 2002 roku. Zagrożona przez 
rozwijający się ruch muzułmański Rosja poparła atak Organizacji Paktu na 
Afganistan i zachowała neutralność w czasie wojny Stanów Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii z Irakiem (2003), ograniczając się do wspólnego protestu 
wraz z Francją i Niemcami.
 Obszar byłego ZSRR ma zgodnie z prawem rosyjskim status „bli-
skiej zagranicy”, zachowującej uprzywilejowanie gospodarcze, niższe taryfy 
celne i pocztowe, ruch bezwizowy. Skoro nie udało się utrzymać jedności 
politycznej w formie WNP, to podejmowane są inicjatywy utworzenia wspól-

62 W. Marciniak, Rozgrabione imperium: Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, 
Kraków 2007. 

63 A. Skrzypek, Druga Smuta: Zarys dziejów Rosji 1985–2004, Warszawa 2004.
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nego obszaru ekonomicznego. Na razie tylko z Białorusią i Kazachstanem. 
Gospodarki większości byłych republik sowieckich Rosja utrzymuje w swo-
istej zależności, m.in. dzięki kontrolowaniu systemu rurociągów gazowych 
i naftowych. Pozostaje też faktycznym monopolistą w dostarczaniu na tym 
obszarze surowców energetycznych. 
 Testem spójności Federacji Rosyjskiej okazało się opanowanie tenden-
cji odśrodkowych na Północnym Kaukazie. O ile Rosja zmuszona była uznać 
niepodległość byłych republik sowieckich, z którymi formalnie pozostawała 
w federacji, o tyle oderwanie się którejś części Federacji Rosyjskiej groziło 
całkowitym rozpadem państwa. Dlatego, gdy Czeczenia ogłosiła niepodle-
głość i w 1992 roku nie podpisała układu federacyjnego, władze w Moskwie 
w obawie, że przykład Czeczenii może pociągnąć za sobą secesję innych 
republik, postanowiły zdusić secesję siłą. W dwóch wojnach, a właściwie 
interwencjach zbrojnych w latach 1994–1996 i 1999–2009 rosyjska armia 
i aparat bezpieczeństwa całkowicie sterroryzowały republikę, dając przykład 
zdecydowania, który oddziałał na pozostałe podmioty federacji. 
 Borys Jelcyn rządził Rosją dwie kadencje do końca 1999 roku64. 
Prywatyzacja gospodarki, która doprowadziła do ogromnych nadużyć i nie-
bywałego rozwarstwienia majątkowego w społeczeństwie, przy widocznym 
słabnięciu władzy schorowanego prezydenta wywołały falę niezadowolenia, 
która groziła wybuchem, zwłaszcza, że wskutek zawalenia się tzw. piramidy 
finansowej w sierpniu 1998 roku nastąpił krach walutowy, a rubel, do którego 
obywatele nabrali zaufania, stracił na wartości ok. 75 proc. Elity moskiew-
skie ratunek znalazły w postaci silnego człowieka na czele państwa. Latem 
1999 roku Jelcyn tekę premiera powierzył byłemu szefowi Federalnej Służby 
Bezpieczeństwa Władimirowi Putinowi, który podjął zdecydowaną interwen-
cję w Czeczenii. W sytuacji narastającego zagrożenia – prawdziwego, ale 
również sztucznie wywoływanego – szybko zdobył popularność. Następnie 
Jelcyn w końcu 1999 roku podał się do dymisji, wyznaczając na następcę 
premiera. Putin został wybrany na prezydenta 26 III 2000 roku w wyborach 
powszechnych. W ciągu dwóch kadencji prezydenckich Putin zdołał zrówno-
ważyć walutę. Rubel utrzymuje stały kurs w stosunku do euro i dolara ame-
rykańskiego podlegając jedynie wahaniom kursowym występującym w skali 
globalnej. Znaczący wzrost cen surowców energetyczny, których Rosja jest 

64 A. Furier, Dekada Jelcyna: Uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych 1991–2000, 
Szczecin 2003.
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czołowym eksporterem, pozwolił uregulować zobowiązania państwa wobec 
pracowników i emerytów. Prezydent skupił w swojej dyspozycji pełnię wła-
dzy dzięki kontroli nad najważniejszymi sektorami gospodarki. Podporządko-
wał sobie najbogatszych oligarchów, zmuszając ich do całkowitej rezygnacji 
z wpływu na politykę. Partie polityczne zostały zmarginalizowane, a więk-
szość w Dumie Państwowej drogą manipulacji w prawie wyborczym zyskało 
prezydenckie ugrupowanie Nasza Rosja. Prezydent także uzyskał decydujący 
wpływ na mianowanie lub wysuwanie kandydatur na prezydentów i guberna-
torów podmiotów federacji65.
 Te wszystkie posunięcia, wsparte doskonałą umiejętnością dialogu 
ze społeczeństwem prowadzonego przy użyciu telewizji, uczyniły z Putina 
polityka, wobec którego rzadów nie ma alternatywy. W 2008 roku jego kan-
dydat Dymitr Miedwiediew został wybrany na prezydenta Rosji, oddając tekę 
premiera Putinowi, który w 2012 roku ponownie objął urząd Prezydenta.

*****
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Sytuacja demograficzna federacji 
roSyjSkiej na przełomie XX i XXi Wieku

1. Wprowadzenie

 Problematyka związana z bieżącą sytuacją demograficzną Rosji jest 
obiektem wyjątkowego zainteresowania rosyjskich środków masowego prze-
kazu. Początkowo kwestie z tym związane nie przekraczały ram dyskusji 
naukowej. Zwracano uwagę na spadek dzietności oraz wzrost umieralności 
spowodowany trudnymi warunkami ekonomicznymi. Zabierali głos demogra-
fowie, geografowie i socjolodzy. W miarę jednak czasu debata przyjmowała 
oblicze czysto polityczne. Wykazywano złożoną sytuację demograficzną Ro-
sji i negatywne skutki rozpadu ZSRR oraz zapowiadano, że dalszy spadek 
zaludnienia kraju obniży rangę mocarstwową Rosji. Przezwyciężenie tego 
zagrożenia wymaga mobilizacji całego społeczeństwa i podjęcia nadzwyczaj-
nych środków zaradczych. 
 Do prowadzonej akcji propagandowej włączył się bezpośrednio pre-
zydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, którego stanowisko w tej spra-
wie było wyjątkowo zdecydowane i jednoznaczne. Wielokrotnie zabierając 
głos oświadczał, że najważniejszym zadaniem politycznym, jakie stoi przed 
narodem rosyjskim, jest zahamowanie regresu demograficznego. Ta jego opi-
nia jest znana, gdyż była wypowiadana przy różnych okazjach mających cha-
rakter oficjalny. Można przytoczyć fragment jednego z jego bardziej znanych 
przemówień publicznych, wygłoszonych 8 VII 2000 roku: „Nas, obywateli 
Rosji, rok za rokiem staje się coraz mniej i mniej. Już od kilku lat liczba 
mieszkańców państwa zmniejsza się średnio o 750 tys. Jeśli wierzyć progno-
zom, a prognozy opierają się na realnych badaniach, to za 15 lat Rosjan może 
być mniej o 22 mln. Proszę zastanowić się nad tymi liczbami, to siódma część 
ludności państwa. Jeśli obecna tendencja utrzyma się, przetrwanie narodu zo-
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stanie zagrożone. Realnie zagraża nam, iż staniemy się narodem niedołężnym. 
Dzisiejsza sytuacja jest zatrważająca”.
 Obiektywne i bezstronne ustosunkowanie się do tego rodzaju arbitral-
nej opinii, która jest podzielana przez przeważającą część rosyjskiego świata 
nauki i polityki, musi być oparte o dokumentację o niewątpliwej wartości 
naukowej, wymaga przeprowadzenia wyjątkowo skrupulatnej analizy wyja-
śniającej. Powinna bazować wyłącznie na w pełni wiarygodnych materiałach 
faktograficznych, które muszą być poddane skrupulatnej ocenie naukowej. 
Jest to konieczne, gdyż bez niej trudno będzie zakwestionować powielane 
w tej dziedzinie oceny i mity, które pojawiły się w rezultacie zapotrzebowa-
nia politycznego. To zadanie jest realne, gdyż dane statystyczne dotyczące 
problematyki demograficznej Rosji są dostępne i nie budzą zastrzeżeń me-
rytorycznych. Mogą jedynie pojawić się wątpliwości co do ich interpretacji. 
Nie znaczy to, że przedstawienie tematyki związanej ze współczesną sytuacją 
demograficzną Rosji nie napotyka na duże trudności metodyczne. 
 Federacja Rosyjska jest największym terytorialnie państwem świata 
liczącym 17 mln km kw. Przebywa na tym dużym obszarze ludność zróżnico-
wana pod względem etnicznym, społecznym i kulturowym. Rozmieszczenie 
tej ludności jest nierównomierne. Obszary gęsto zaludnione zajmują jedynie 
niewielką część kraju. Większość kraju jest niezmiernie rzadko zaludniona, 
zajmując wiele stref klimatycznych o dość ekstremalnych warunkach środo-
wiska geograficznego. W rezultacie zachodzących w XX wieku procesów 
koncentracji ludności, wywołanych industrializacją i urbanizacją, obecnie 
przeważająca część zaludnienia skupia się w miastach oraz w aglomeracjach 
miejskich. Równocześnie mamy do czynienia z wyludnieniem się rosyjskiej 
wsi, co również przynosi konsekwencje nie tylko o wymowie społecznej, 
lecz znacznie szersze. Narastające dysproporcje demograficzne determinują 
w dużym stopniu tempo rozwoju gospodarczego i poziom życia mieszkańców. 
Uzewnętrznia się to w wymiarze ilościowym, strukturalnym i terytorialnym. 
 Imperium rosyjskie dysponowało zawsze znaczącym potencjałem de-
mograficznym, a od blisko dwustu lat posiadało najliczniejszą armię świata. 
Było to istotnym, a bywało że i najważniejszym, atrybutem jej mocarstwo-
wości oraz roli politycznej na świecie, jako wielkiego imperium. Fakt ten 
mocno zakorzenił się w świadomości narodu rosyjskiego i dlatego też ten 
aspekt potęgi i znaczenia jest doceniany a jakikolwiek regres w tym zakresie 
jest powodem zaniepokojenia i frustracji. Opinia elity przywódczej Kremla, 
jak również szerokich kręgów społeczeństwa rosyjskiego, jest jednolita i prze-
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konana, że naród rosyjski, aby spełniać nadal swoją misję dziejową, musi być 
młody i ekspansywny1.
 Przedstawienie w ujęciu dynamicznym problematyki demograficznej 
Rosji wymaga przyjęcia za każdym razem identycznych jednostek odniesienia 
przestrzennego spełniających wymogi porównywalności. W ciągu ostatnich 
stu lat na terytorium Rosji zachodziły rewolucyjne przeobrażenia geopoli-
tyczne. Po upadku Cesarstwa Rosyjskiego pojawiła się Rosja bolszewicka, 
która przekształciła się w Związek Sowiecki. Istniał on przez blisko 70 lat, 
na jego zaś gruzach pojawiło się wiele państw, w tym jego faktyczny sukce-
sor Federacja Rosyjska. Były to za każdym razem inne jednostki polityczne, 
nie tylko pod względem ustrojowym. Różniły się one również wielkością 
powierzchniową, z czym wiązał się nieodłącznie potencjał demograficzny. 
Obszary peryferyjne, które imperium rosyjskie (sowieckie) traciło lub od-
zyskiwało, miały swoją odrębną specyfikę demograficzno-etniczną. Zmia-
na jednostek odniesienia przestrzennego wpływała na wyniki statystyczne. 
Utrudniało to interpretację merytoryczną i dokonywanie badań o charakterze 
porównawczym.
 Przechodząc do analizy współczesnej odniesionej czasowo do prze-
łomu XX i XXI wieku, wymogi adekwatności spełnia jedynie terytorium 
Federacji Rosyjskiej w granicach istniejących od 1991 roku2. Przemiany 
demograficzne każdego wybranego obszaru mogą zachodzić w sposób ewo-
lucyjny lub rewolucyjny. Te ostatnie zachodzą w okresie kryzysów politycz-
nych, a najbardziej radykalnie w czasie konfliktów zbrojnych. Zawsze są 
konsekwencją zaszłości historycznych o różnych przyczynach natury geo-
politycznej, społecznej czy ekonomicznej. Dlatego też rozpatrując problema-
tykę demograficzną dowolnego kraju nie można pomijać całkowicie analizy 
retrospekcyjnej, gdyż wyjaśnia ona zjawiska, jakie zachodzą współcześnie. 

1 Postrzeganie znaczenia i prestiżu państwa poprzez jego terytorium i liczbę mieszkańców brzmi ana-
chronicznie. Niemniej jednak w Rosji ten pogląd jest powszechnie rozpowszechniony.

2 Autor artykułu opublikował obszerną monografię o  problematyce demograficznej Cesarstwa Rosyj-
skiego, Związku Sowieckiego oraz Federacji Rosyjskiej, w której zawarto bogatą bibliografię: P. Eber-
hardt, Geografia ludności Rosji, Warszawa 2002. Opracowanie to zostało napisane przed dziesięciu 
laty. Wymaga ono więc aktualizacji. Stało się to możliwe, gdyż ostatnio zostały opublikowane wstępne 
rezultaty ostatniego spisu ludności, który był przeprowadzony w Federacji Rosyjskiej w 2010 roku. 
Daje to możliwość oceny sytuacji demograficznej w ciągu pierwszej dekady XXI wieku. W postaci 
bardziej publicystycznej problematykę tę omówiłem w artykule: idem, Przemiany demograficzne na 
obszarze postsowieckim, „Arcana”, 2010, nr 96, s. 50–70. Polska literatura przedmiotu na ten temat jest 
niezmiernie uboga. Na specjalną uwagę zasługuje opracowanie: L. Szerepka, Sytuacja demograficzna 
Rosji, „Prace OSW”, 2006, nr 24.
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Wiedza nasza o procesach ludnościowych zachodzących w Związku Sowiec-
kim jest obszerna. W ciągu istnienia imperium sowieckiego były realizowane 
spisy ludności (1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989), w takiej czy 
innej postaci publikowane. Odnosiły się one do wielu kwestii związanych 
z liczebnością, rozmieszczeniem czy cechami etnicznymi lub społecznymi 
ludności. Stawały się obiektem oceny badaczy sowieckich3. Były to zagadnie-
nia niezmiernie ważne ze względów poznawczych i politycznych. Imperium 
rosyjskie (sowieckie) zawsze należało do państw o największym potencjale 
militarnym, którego – jak już wspomniano – podstawą były liczne siły zbroj-
ne. Stanowiły one skuteczne narzędzie do prowadzenia imperialnej polityki, 
polegającej w dużym stopniu na wojnach i aneksjach terytorialnych4.
 W momencie rozpadu Związku Sowieckiego kraj ten liczył 286,1 mln 
obywateli i zajmował trzecią pozycję wśród państw świata (po Chinach i In-
diach). Wyprzedzał znacznie Stany Zjednoczone. Dezintegracja terytorialna 
ZSRR, utworzenie nowych niepodległych państw na obszarze postsowieckim 
były przyczyną powstania na terytorium Rosyjskiej FSSR nowego państwa 
o nazwie Federacja Rosyjska. Liczyło w 1990 roku około 147,0 mln miesz-
kańców, czyli połowę stanu populacji byłego ZSRR. Degradacja polityczna 
przyniosła w konsekwencji obniżenie rangi demograficznej. Stany Zjedno-
czone dysponują dwukrotnie większym potencjałem demograficznym niż 
Federacja Rosyjska. W rosyjskich kręgach władzy fakt ten nagłośniono dla 
wykazania negatywnych skutków likwidacji ZSRR.
 Liczba ludności Rosyjskiej FSSR, będącej zasadniczą częścią ZSRR, 
odznaczała się stosunkowo wysoką dynamiką wzrostu. Przyrost zaludnienia 
miał charakter cykliczny. Kraj poniósł wysokie straty demograficzne w okre-
sie dwóch wojen światowych, rewolucji i stalinowskich represji, a mimo to 
zaludnienie republiki sukcesywnie się zwiększało. Wywołane to było relatyw-
nie wysoką dzietnością oraz korzystną strukturą wieku, co przy przedłużeniu 
długości życia przynosiło wysoki przyrost naturalny. 

3 Nie zachodzi potrzeba prezentowania na ten temat literatury w języku rosyjskim, gdyż została już 
przez autora omówiona. Najnowsza i najbardziej wartościowa monografia o demografii Rosji: 
А. Вишневский, Демографическая модернизация России 1900–2000, Москва 2006. Została zre-
cenzowana przez autora: „Przegląd Geograficzny”, 2008, t. 80, s. 2, 323–325.

4 O znaczeniu czynnika demograficznego w konfliktach militarnych prowadzonych przez ZSRR świadczą 
wydarzenia związane z II wojną światową. Armia sowiecka straciła w wojnie z hitlerowskim najeźdźcą 
około 9,0 mln żołnierzy. Zostało to w pełni zrekompensowane i w końcu wojny nadal wałczyło na 
froncie 10,0 mln żołnierzy sowieckich, a na potrzeby frontu udało się zmobilizować około 35 mln ludzi 
w wieku produkcyjnym.
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2. dynamika demograficzna

 Na terytorium współczesnej Federacji Rosyjskiej zaludnienie wy-
nosiło bezpośrednio po wojnie domowej na początku lat dwudziestych XX 
wieku – 88,2 mln mieszkańców, w tym ponad 70,0 mln na terenach wiejskich. 
W przededniu II wojny światowej stan ludności osiągnął poziom 108,0 mln 
mieszkańców5. Straty demograficzne wywołane wojną były wysokie. Świad-
czą o tym szacunkowe dane określone dla 1950 roku, które zaludnienie Ro-
syjskiej FSRR wykazały w wysokości 101,4 mln. Następne czterdzieści lat 
odznaczało się wysokim, chociaż malejącym wzrostem zaludnienia. Odnoto-
wały to kolejne spisy ludności: 1959 – 117,5 mln, 1970 – 130,1 mln, 1979 
– 137,6 mln, 1989 – 147, 4 mln. W momencie upadku komunizmu i wielkich 
przeobrażeń geopolitycznych zaludnienie tej największej republiki związko-
wej, która miała niebawem przeistoczyć się w Federację Rosyjską, zbliżało 
się do granicznej liczby 150,0 mln. Prognozy demograficzne konstruowane 
tuż przed rozpadem ZSRR były optymistyczne i wskazywały na niewielki, 
ale stały wzrost dalszego zaludnienia (2030 rok – 180,0 mln). 
 Wydarzenia polityczne, a zwłaszcza załamanie społeczno-gospodar-
cze wpłynęło na zmianę trendów demograficznych. Początkowa stagnacja 
zmieniła się w tendencję regresywną, co odnotowały dane dla kolejnych lat 
przełomu XX i XXI wieku (Tabela 1). 

5 Wzrost zaludnienia występował, pomimo że w wyniku represyjności systemu sowieckiego miliony ludzi 
podlegało eksterminacji oraz różnorodnym prześladowaniom. Literatura o represjach stalinowskich 
oraz deportacjach całych narodów jest bardzo bogata. Z publikacji rosyjskich zob. П. Полян, Не по 
своей воле… История и география принудительных миграций в СССР, Москва 2001, polskich – S. 
Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje w Związku Radzieckim, Toruń 2004.
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Tabela 1
Liczba ludności w Federacji Rosyjskiej w okresie 1990–2010

rok* liczba ludności
(w tys.)

Wzrost lub ubytek demograficzny
w tys. w proc.

1990 147 665 +663 +0,45
1991 148 274 +609 +0,41
1992 148 515 +241 +0,16
1993 148 562 +47 +0,03
1994 148 356 -206 -0,14
1995 148 460 +104 +0,07
1996 148 292 -168 -0,11
1997 148 029 -262 -0,17
1998 147 802 -227 -0,15
1999 147 539 -263 -0,18
2000 146 890 -649 -0,44
2001 146 304 -586 -0,40
2002 145 649 -656 -0,45
2003 144 964 -685 -0,47
2004 144 168 -796 -0,55
2005 143 474 -694 -,0,48
2006 142 754 -720 -0,51
2007 142 221 -533 -0,37
2008 142 009 -212 -0,15
2009 141 904 -105 -0,08
2010 141 914 +10 +0,01

2010** 142 905 +991 +0,69
Legenda:

* dane szacunkowe według stanu na dzień 1 stycznia.
** w ostatniej rubryce dotyczącej 2010 roku dane odnoszą się do wyników spisu 
ludności z 14 X 2010 roku, w którym zweryfikował dane szacunkowe.

Źródło:  Демографический ежегодник Росста, Москва 2000–2011; Russia in figures 
[Official Publication. Federal State Statistics Service], Moscow 2011; Demoscop, 
Moskva 2005–2011.

 Liczba ludności w Federacji Rosyjskiej według danych oficjalnych 
zwiększała się do 1995 roku i w tym roku osiągnęła swoje apogeum około 
148,5 mln. Następnie zaczęła się stopniowo zmniejszać, a od 2000 roku tem-
po spadku ulegało przyspieszeniu (2003 – 145,0 mln i 2008 – 142,0 mln). Od 
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tego mniej więcej roku sytuacja ustabilizowała się i w dniu 1 I 2010 roku, we-
dług szacunku, powinna wynieść 141,9 mln. Przeprowadzony w październiku 
2010 roku spis ludności zweryfikował tę wielkość i określił liczbę ludności 
w wysokości 142,9 mln, czyli o jeden milion więcej niż wskazywały dane 
szacunkowe. Przypuszczalnie liczebność imigrantów została niedoszacowana, 
gdyż dane odniesione do liczby urodzeń i zgonów były ścisłe.
 Z przedstawionych informacji statystycznych wynika, że w okresie 
przyjętym do analizy początkowy przyrost rzeczywisty w miarę lat przemie-
niał się w coraz większy ubytek rzeczywisty. Przyczyną tego zjawisko było 
obniżanie się stopy urodzeń oraz wzrost liczebności zgonów. Przyrost natu-
ralny przekształcił się w ubytek naturalny. Początkowo nadwyżka zgonów 
nad liczbą urodzeń była rekompensowana dodatnim saldem migracyjnym. 
Setki tysięcy Rosjan, przebywających dotychczas w azjatyckich, bałtyckich 
lub kaukaskich republikach związkowych, zaczęło powracać do swojej ma-
cierzystej republiki. Powodem masowych powrotów były głównie konflikty 
etniczne, ale również utrata zatrudnienia. W następnej fazie, czyli w przybli-
żeniu od 1996 roku, napływ migrantów nie był już w stanie uzupełnić ubytku 
naturalnego i liczba ludności w Federacji Rosyjskiej zaczęła się obniżać. Co-
roczny ubytek zaludnienia, po 2000 roku, przekroczył pół miliona, a nawet 
zaczął się zbliżać prawie do 800 tys. rocznie (2004 rok).
 Ogłaszane regularnie dane statystyczne o sytuacji demograficznej 
wywołały niezwykle silny i emocjonalny oddźwięk w moskiewskim esta-
blishmencie. W odpowiedzi nastąpiła wspomniana już reakcja władz rosyj-
skich, w tym osobiście prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. 
Wielokrotnie starał się uzasadnić, że problem regresu demograficznego jest 
najważniejszą kwestią polityczną kraju. Podjęto w związku z tym odpowied-
nią kampanię propagandową, a następnie wprowadzono w życie wiele przed-
sięwzięć, które miały doprowadzić do podniesienia płodności kobiet i wzrostu 
dzietności. W dużym stopniu miały one charakter ekonomiczny, zmierzający 
do pomocy rodzinie i wprowadzenia wysokich zasiłków za każde urodzone 
dziecko.
 Analiza danych statystycznych o dynamice zaludnienia Federacji 
Rosyjskiej wykazała w następnych latach, że zorganizowana planowa ak-
cja przyniosła wymierne rezultaty. Ubytek rzeczywisty ludności wynoszący 
w 2006 roku 720 tys. został w 2010 roku całkowicie zredukowany. Wynikało 
to nie tylko ze wzrostu liczby urodzeń, ale i korekty danych szacunkowych. 
Niemniej jednak, jeżeli weźmiemy pod uwagę całą ubiegłą dekadę, był to 



65

Piotr Eberhardt

okres wyraźnego, chociaż malejącego, regresu demograficznego. Można to 
wykazać porównując różnice stanu ludności w okresie międzyspisowym (po-
przedni spis ludności był zrealizowany w 2002 roku). Uwzględniono w tym 
rachunku saldo migracji oraz pełny bilans ruchu naturalnego. Wyliczone wiel-
kości wykazały, że w tym czasie w Federacji Rosyjskiej urodziło się 12 706,3 
tys. dzieci, umarło 17 440,6 tys. obywateli. Ubytek naturalny wyniósł więc 
4 734,3 tys. W rozpatrywanym okresie saldo migracji było dodatnie i zwięk-
szyło zaludnienie kraju o 2 472,8 tys. Uwzględniając na podstawie danych 
oficjalnych napływ imigrantów, ogólny ubytek ludności w okresie międzyspi-
sowym (2002–2010) można określić na 2 261,5 tys. osób6.
 Demografowie rosyjscy kwestionują wyliczenia odniesione do wiel-
kości migracji i wskazują, że jest ona niedoszacowana, gdyż nie uwzględnio-
no nielegalnych imigrantów, a w związku z tym faktyczna liczba ludności 
przebywającej i pracującej na terytorium Federacji Rosyjskiej jest wyższa. 
Migranci odznaczają się znaczną mobilnością, a że nie są zarejestrowani ani 
w miejscu zakwaterowania, ani też zazwyczaj u pracodawcy, ich liczebność 
jest jedynie obiektem spekulacji i nie zawsze wiarygodnych szacunków. 
Najbardziej prawdopodobne, ale trudne do sprawdzenia informacje wskazu-
ją 5,0 mln nielegalnych migrantów, którzy przybyli z byłych republik so-
wieckich. W takiej sytuacji rzeczywista liczba ludności przebywająca stale 
i okresowo na terytorium Federacji Rosyjskiej wynosiłaby nie jak to wskazują 
oficjalne dane statystyczne 142,9 mln, lecz około 148,0 mln, czyli tyle co 
było na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Oficjalne dane o ogólnej 
liczbie zaludnienia dotyczą jedynie mieszkańców, mających stałe formalne 
miejsce zameldowania. 
 Analizując dynamikę demograficzną Federacji Rosyjskiej w latach 
1991–2010 należy stwierdzić, że regres demograficzny objął w zasadzie całe 
terytorium Federacji Rosyjskiej. Jedynie obszary zamieszkane przez ludność 
nierosyjską odznaczały się wzrostem zaludnienia. W europejskiej części Rosji 
jest to Nieniecki Okręg Autonomiczny (w obwodzie archangielskim), repu-
bliki muzułmańskie na północnym Kaukazie, (Dagestańska RA, Czeczeńska 
RA i Kabardyjsko-Bałkarska RA) oraz położona bardziej na północ Kałmu-
cja. W części syberyjskiej przyrostem ludności cechują się jedynie republiki 
i okręgi autonomiczne, tzn. jednostki administracyjne, w których ludność 

6 Więcej informacji z tego zakresu zawiera dokument służb statystycznych organizujących spis ludności 
w 2010 roku: Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, Москва 2011.
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rodzima pochodzenia niesłowiańskiego odgrywa istotną rolę. W rejonie za-
chodniosyberyjskim jest to Republika Ałtaju oraz dwa okręgi autonomiczne 
w obwodzie tiumeńskim: Chanty-Mansyjski OA i Jamalsko-Nieniecki OA. 
W regionie centralnosyberyjskim – Republika Tuwy oraz cztery okręgi naro-
dowościowe, a mianowicie Ewenkijski OA, Tajmyrski (Dołgańsko-Nieniecki) 
OA, Agińsko-Buriacki OA oraz Ust-Ordyńsko-Buriacki OA.
 Na obszarze Federacji Rosyjskiej, gdzie dominuje ludność rosyj-
ska, zmniejsza się liczba ludności. Najmniej korzystna sytuacja występuje 
w centralnej i północnej części europejskiej Rosji. Relatywnie wysokim 
regresem demograficznym odznaczają się obwody: pskowski, iwanowski, 
twerski, tulski, nowogrodzki, smoleński, riazański, jarosławski, tambowski, 
włodzimierski, kałuski i kostromski. W miarę przesuwania się na wschód i 
południe, sytuacja poprawia się i ubytek zaludnienia jest już znacznie mniej-
szy; ten proces zachodzi w rejonie uralskim oraz w południowo-zachodniej 
Syberii. Natomiast na Dalekim Wschodzie oraz północnej Syberii sytuacja 
demograficzna jest krytyczna. Ludność masowo opuszcza tereny o trudnych 
warunkach klimatycznych. Upadek wielu zakładów przemysłowych i brak 
pracy powoduje wyludnianie się dużych obszarów, które i tak odznaczały się 
niską gęstością zaludnienia. Regres demograficzny pociąga za sobą upadek 
społeczno-gospodarczy. Podejmowane próby aktywizacji i zahamowania od-
pływu ludności nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
 Wysokim przyrostem naturalnym i rzeczywistym charakteryzuje się 
jedynie ludność zamieszkała w autonomicznych republikach, usytuowanych 
na północnych zboczach Kaukazu. Terytorium to położone między Morzem 
Kaspijskim a Morzem Czarnym posiada bardzo wysoką dynamikę zaludnie-
nia. Tamtejsze grupy narodowościowe (Czeczeńcy, Inguszowie, Karaczajowie, 
Osetyjczycy, Bałkarczycy, Czerkiesi, ludy Dagestanu) nie są liczne, a zatem 
wskaźniki demograficzne odniesione do republik kaukaskich w niewielkim 
stopniu wpływają na dane ogólnokrajowe. W tamtejszych społeczeństwach, 
głównie muzułmańskich, nadal przeważają rodziny wielodzietne, a model ży-
cia oraz stosunki rodzinne są zupełnie inne niż na obszarach zamieszkanych 
przez zlaicyzowaną ludność rosyjską.
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3. ruch naturalny ludności

 Rozpatrywanie rzeczywistego ruchu ludności, uwzględniającego mi-
grację, może być zawodne i nie jest w stanie określić poziomu reprodukcji 
ludności. Natomiast dane odniesione do liczby urodzeń i zgonów są zgodne 
z rzeczywistością i w pełni spełniają wymogi wiarygodności.
 Na terytorium Federacji Rosyjskiej w 1991 roku urodziło się 1 795 
tys. dzieci, w tym samym roku liczba zgonów wyniosła 1 691 tys. Nadwyżka 
urodzeń nad zgonami wynosiła 104 tys. Był to ostatni rok, w którym odnoto-
wano przyrost naturalny. W następnym liczba zmarłych przewyższała liczbę 
nowo narodzonych o 219 tys. Przyrost naturalny przemienił się w ubytek 
naturalny. Najmniej dzieci urodziło się w 1999 roku (1 215 tys.). W tymże 
roku zmarło 2 144 tys. ludzi. Ubytek naturalny osiągnął 929 tys. Podobnie 
wysoki ubytek miał miejsce aż do 2005 roku. Wskaźnik urodzeń obniżył się 
między 1991 a 2005 rokiem z 12,1‰ do niezmiernie niskiej wielkości 8,3‰. 
Wystąpiło to przy wzroście umieralności z 11,4‰ do 14,7‰. Ubytek natu-
ralny ukształtował się na poziomie 6,4‰ i w przybliżeniu na tej wysokości 
utrzymywał się przez kilka lat.
 Przyczyny spadku urodzeń na przełomie XX i XXI wieku w Rosji 
były dość złożone i wynikały z całokształtu warunków społecznych, eko-
nomicznych, a nawet psychologicznych. Ich wyjaśnienie nie jest możliwe 
bez szczegółowych ekspertyz oceniających warunki egzystencji, preferowany 
model życia i aspiracji przeciętnej rodziny rosyjskiej, w tym przede wszyst-
kim kobiet. Trudne warunki życia w latach kryzysu, destabilizacja polityczna, 
niedobór mieszkań, brak perspektyw poprawy, niepewna sytuacja na rynku 
pracy powodowały opóźnienie decyzji o powstaniu rodziny i odkładanie uro-
dzenia dziecka. Te przyczyny mają charakter uniwersalny i objęły wszystkie 
państwa postkomunistyczne, w tym także Polskę, której również grożą, może 
nawet w większym stopniu niż Rosji, nasilające się procesy depopulacyjne.
 Pierwsze nieznaczne zwiastuny poprawy w Federacji Rosyjskiej wy-
stąpiły między 1999 a 2002 rokiem. Nastąpiła zmiana tendencji i stopniowo 
powiększała się liczba urodzonych dzieci. Ten trend wzrostowy nadal utrzy-
mywał się i między 2002 a 2004 rokiem skala urodzeń powiększyła się o 105 
tys. Następne dwa lata były stabilne i od 2006 roku mieliśmy już do czynienia 
ze stałym powiększaniem się liczebności urodzeń. Dzięki temu w 2010 roku 
został osiągnięty poziom przedkryzysowy (1999 – 1 795 tys., 2010 – 1 790 
tys.). O spektakularnym sukcesie może świadczyć fakt, z satysfakcją odno-
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towany przez władze państwowe, że w 2010 roku urodziło się o 0,5 mln 
więcej dzieci niż przed dziesięciu laty, zaś w pierwszym półroczu 2011 roku 
zakładano, że liczba urodzeń przewyższy liczebność zgonów7.
 Bardziej krytycznie przedstawiała się sytuacja w zakresie umieral-
ności. Liczba zgonów skokowo powiększała się między 1991 a 1994 rokiem 
(z 1 691 tys. do 2 301 tys.) i na tym wysokim poziomie utrzymywała się 
przez dalszych kilkanaście lat. Dopiero niewielka poprawa wystąpiła po 2005 
roku. Ze względu na wagę tej problematyki zestawiono dane statystyczne 
o skali urodzeń i zgonów dla dwóch dziesięcioleci w liczbach bezwzględ-
nych i względnych. Wykazują one, że ewolucja przemian miała charakter 
cykliczny. W pierwszej analizowanej dekadzie tendencje zmian zmierzały 
w kierunku coraz bardziej niekorzystnym. Następnie stopniowo sytuacja ule-
gała niewielkiej poprawie. Wynikała ona głównie ze wzrostu liczby urodzeń, 
gdyż umieralność była i jest nadal wysoka (Tabela 2).
 O trwałości rodziny rosyjskiej i sytuacji wychowywanych w niej 
dzieci świadczy pośrednio stosunek liczby zawartych ślubów do orzeczonych 
rozwodów. Liczba rozwiązanych prawnie małżeństw jest w Federacji Rosyj-
skiej bardzo wysoka i budzi zaniepokojenie wśród demografów rosyjskich. 
W okresie dwudziestu lat przyjętych do analizy najwyższa była w 1994 roku 
a następnie odznaczała się tendencją spadkową. Liczba zawartych małżeństw 
stopniowo malała między 1991 a 1998 rokiem. Następnie mieliśmy do czy-
nienia z wyraźnym wzrostem, zarówno wyrażonym liczbami absolutnymi, 
jak i odniesionymi do liczby mieszkańców. Stosunkowo niska liczba ślubów 
miała miejsce w latach najostrzejszego kryzysu ekonomicznego. Następnie 
pojawiły się tendencje wzrostowe. Analizując liczbę rozwodów, należy wspo-
mnieć, że w tej dziedzinie współczynniki rosyjskie należą do najwyższych 
w świecie i są dwukrotnie wyższe niż w Polsce (Tabela 3).

7 Artykuł jest przygotowywany do publikacji w październiku 2011 roku, więc dane za pierwsze półrocze 
2011 roku mają charakter przybliżony.
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Tabela 2 
Ruch naturalny w Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2020

rok

ruch naturalny ludności
w tysiącach w promilach

urodzenia zgony przyrost 
lub ubytek urodzenia zgony przyrost 

lub ubytek
1991 1795 1691 +104 12,1 11,4 +0,7
1992 1588 1807 -219 10,7 12,2 -1,5
1993 1379 2129 -750 9,4 14,5 -5,1
1994 1408 2301 -893 9,6 15,7 -6,1
1995 1364 2204 -840 9,3 15,0 -5,7
1996 1305 2082 -777 8,9 14,2 -5,3
1997 1260 2016 -756 8,6 13,8 -5,2
1998 1283 1989 -706 8,8 13,6 -4,8
1999 1215 2144 -929 8,3 14,7 -6,4
2000 1259 2217 -958 8,7 15,3 -6,6
2001 1311 2254 -943 9,0 15,6 -6,6
2002 1397 2332 -935 9,7 16,2 -6,5
2003 1477 2365 -888 10,2 16,4 -6,2
2004 1502 2295 -793 10,4 16,0 -5,6
2005 1457 2303 -846 10,2 16,1 -5,9
2006 1479 2166 -687 10,4 15,2 -4,8
2007 1610 2080 -470 11,3 14,6 -3,3
2008 1714 2076 -362 12,1 14,6 -2,5
2009 1762 2010 -248 12,4 14,2 -1,8
2010 1790 2031 -241 12,5 14,2 -1,7

Źródło:  Демографический ежегодник Росста ...; Russia in figures ...; Demoscop ....
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Tabela 3 
Liczba ślubów i rozwodów w Federacji Rosyjskiej w latach 1991–2010

rok
liczba ślubów liczba rozwodów na 1000 ślubów orze-

kanych jest rozwodóww tys. w promi-
lach w tys. w promi-

lach
1991 1277,2 8,6 597,9 4,0 468
1992 1053,7 7,1 639,2 4,3 607
1993 1106,7 7,5 663,3 4,5 599
1994 1080,6 7,4 680,5 4,6 630
1995 1075,2 7,3 665,9 4,5 619
1996 866,7 5,9 562,4 3,8 649
1997 928,4 6,3 555,2 3,8 598
1998 848,7 5,8 501,7 3,4 591
1999 911,2 6,3 532,5 3,7 584
2000 896,7 6,2 627,5 4,3 700
2001 1001,6 6,9 763,5 5,3 762
2002 1019,8 7,1 853,6 5,9 837
2003 1091,8 7,6 798,8 5,5 732
2004 979,7 6,8 635,8 4,4 649
2005 106,4 7,5 604,9 4,2 567
2006 1113,6 7,8 640,8 4,2 567
2007 1262,5 8,9 685,9 4,8 543
2008 1179,0 8,3 703,4 5,0 596
2009 1199,4 8,5 699,3 4,9 583
2010 1215,1 8,5 639,4 4,5 526

Źródło:  Демографический ежегодник Росста ...; Russia in figures ...; Demoscop, ....

 W społeczeństwie rosyjskim rozwody są zjawiskiem powszechnym 
i akceptowanym. Dotyczy to zwłaszcza miast, gdzie występują silne procesy 
dezintegracji społecznej. Zazwyczaj na trzy zawarte małżeństwa, tylko jedno 
jest trwałe. Proporcjonalnie dużo rozwodów występuje u ludzi młodych po 
krótkim okresie pożycia małżeńskiego. Nie jest to specyfika jedynie rosyjska 
i dotyczy większości państw w orbicie wpływów zachodnich. To zjawisko 
w sposób istotny oddziałuje na całokształt życia rodzinnego i sytuację dzieci, 
które często są wychowywane przez samotne matki. W tej dziedzinie warunki 
w stosunku do okresu sowieckiego niewiele się zmieniły. Dopiero ostatnio 
po wzmocnieniu pozycji Cerkwi prawosławnej rozpoczęła się akcja propa-
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gandowa zmierzająca do redukcji liczby rozwodów i umocnienia stabilności 
rodziny.
 Stosunkowo mała liczba urodzonych dzieci była do niedawna spo-
wodowana masowością przeprowadzania zabiegów przerywania ciąży. Skala 
tego zjawiska, zwłaszcza na początku lat dziewięćdziesiątych, była niezmier-
nie wysoka. Można przypuszczać, że nieporównywalna do jakiegokolwiek 
kraju świata (może z wyjątkiem Chin). Główną metodą ograniczania liczby 
dzieci w rodzinie była aborcja. Rocznie, w latach 1991–1993, przekraczała 
ona liczbę 3,0 mln, w tym w 1991 roku było ich ponad 3,6 mln. W następ-
nych latach liczba aborcji wyraźnie się zmniejszyła. Jeszcze w 2000 roku 
zarejestrowano ich ponad 2,1 mln, a w 2007 roku było ich niespełna 1,5 
mln, z dalszą tendencją spadkową. Przeciętnie w latach dziewięćdziesiątych 
na jedno urodzone dziecko były przeprowadzone dwa zabiegi usunięcia cią-
ży. Pomimo wyraźnego spadku liczby zabiegów przerywania ciąży, co było 
przypuszczalnie wywołane rozpowszechnianiem się w społeczeństwie innych 
sposobów planowania rodzicielstwa, liczba aborcji jest niezwykle wysoka. 
Według przeprowadzonych badań ankietowych na 100 kobiet w wieku 15-49 
lat przypadało około sześciu aborcji, a obecnie ta liczba spadła do trzech. 
Więcej zabiegów przerywania ciąży przeprowadza się u kobiet zamieszkałych 
w mieście niż na wsi. Występują w tej dziedzinie duże różnice regionalne 
i środowiskowe. U narodów muzułmańskich mieszkających na północnym 
Kaukazie aborcja jest zjawiskiem sporadycznym i nieakceptowanym spo-
łecznie. W zlaicyzowanych i zsowietyzowanych wielkich miastach zjawisko 
to ma charakter powszechny. Istnieje wyraźna korelacja między poziomem 
urodzeń a liczbą przeprowadzonych aborcji. W republikach północnokauka-
skich stopa urodzeń jest wysoka, natomiast w wielkich miastach centralnej 
Rosji niska stopa urodzeń wiąże się nieodłącznie z dużą liczbą zabiegów 
przerywania ciąży. 
 Początkowo w tej dziedzinie była daleko posunięta liberalizacja oraz 
przyzwolenie władz i społeczeństwa. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła 
radykalna zmiana. Nie zmieniło się ustawodawstwo, ale rozpoczęła się akcja 
propagandowa zmierzająca do maksymalnego ograniczenia liczby aborcji. 
Piętnuje się ten czyn jako niemoralny i niepatriotyczny. Wywierana jest presja 
na lekarzy, aby wstrzymywali się przed dokonywaniem zabiegów. Poddawani 
są kontroli oraz ostracyzmowi zawodowemu. 
 W prasie pojawiły się artykuły domagające się całkowitej delega-
lizacji aborcji i problem ten stał się obiektem narodowej dyskusji. Trudno 
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przewidzieć, jakie będą jej wyniki, gdyż stanowisko władz nie jest jeszcze 
w pełni zdeklarowane. Należy jedynie stwierdzić, że w przypadku władzy 
autorytarnej, która panuje w Rosji, ustawodawstwo w tej dziedzinie może być 
w każdej chwili zmienione. 
 Przyczyną małej liczby urodzeń tak w wymiarze absolutnym, jak 
i w odniesieniu do liczebności kobiet w wieku prokreacyjnym, jest niska 
dzietność. W typowej rosyjskiej rodzinie było coraz mniej dzieci, a znacznie 
więcej ludzi starszych. Jest to proces obejmujący wszystkie wyżej rozwinięte 
kraje. Staje się to zjawiskiem powszechnym, które przyniesie w przyszłości 
bardzo doniosłe konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Nie jest to więc 
specyfika rosyjska. Można nadmienić, że proces ten w Polsce jest jeszcze 
bardziej zaawansowany. Model małodzietności lub bezdzietności pojawił się 
w Rosji już w późnym okresie sowieckim. Rozpowszechnił się początkowo 
w wielkich miastach, a następnie wystąpił, chociaż w mniejszym zakresie, na 
terenach wiejskich. Stał się popularny, zwłaszcza wśród młodych małżeństw, 
które preferują awans zawodowy kosztem życia rodzinnego. O zachodzących 
w tej dziedzinie zmianach świadczą dane z ostatnich dwudziestu lat. Jeszcze 
w 1991 roku średnio na jedną kobietę w Rosji przypadało 1,74 dziecka. Nie 
gwarantowało to już prostej reprodukcji. W następnych latach współczynnik 
ten ulegał obniżeniu (1992 – 1,55; 1995 – 1,34 i 1999 – 1,17). Następnie uległ 
stabilizacji i od 2006 roku zaczął się wyraźnie podnosić (2006 – 1,29; 2007 
– 1,41; 2008 – 1,49; 2009 – 1,54). Jest to współczynnik dzietności znacznie 
wyższy niż w Polsce (1,26) oraz w większości krajów europejskich. Zbliża się 
stopniowo do poziomu z 1991 roku, ale nadal nie zapewnia reprodukcji pro-
stej (2,1). Nie wiadomo jak długo tendencje te będą się utrzymywały. Zależy 
to od wielu przyczyn natury społecznej, a nawet psychologicznej. Niemniej 
jednak dotychczasowe prognozy demograficzne o charakterze katastroficz-
nym straciły rację bytu, gdyż przewidywały przyszłą dzietność na poziomie 
zbliżonym do istniejącej w 2005 roku.
 Dość złożone zjawiska i procesy w dziedzinie płodności kobiet w Fe-
deracji Rosyjskiej wiążą się z krytyczną sytuacją w zakresie umieralności 
i przeciętnej długości życia. Dotyczy to głównie mężczyzn, którzy żyją krót-
ko i umierają w stosunkowo młodym wieku. Wysoka umieralność mężczyzn 
w wieku produkcyjnym budzi poważne zaniepokojenie i jest obiektem wielu 
analiz demograficznych. Stosunkowo mała liczebność mężczyzn w wieku po-
deszłym jest dogodna dla systemu emerytalnego, ale nie powinna być powo-
dem do zadowolenia. W okresie transformacji ustrojowej nastąpiło ciekawe 
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i niespotykane w innych krajach zjawisko demograficzne. Okazało się, że 
niestabilna sytuacja ekonomiczna, załamanie dotychczasowych norm bezpie-
czeństwa socjalnego zdecydowanie bardziej dotknęło mężczyzn niż kobiety. 
Nastąpił bowiem raptowny wzrost umieralności mężczyzn przy niewielkich 
zmianach odniesionych do umieralności kobiet. Jeszcze w latach osiemdzie-
siątych (1985/1986) współczynnik zgonów mężczyzn i kobiet był do siebie 
zbliżony (11,0‰ wobec 10,7‰). Lata kryzysu politycznego i gospodarczego 
doprowadziły do coraz większej różnicy między współczynnikami określa-
jącymi zgony obu płci. Różnica ta wynosiła w 1991 roku 0,9 punktu procen-
towego, a następnie zaczęła się szybko powiększać (1992 – 1,7; 1993 – 3,1; 
1994 – 4,0) i o tyle w wymiarze punktów wyrażonych w promilach umierało 
więcej mężczyzn niż kobiet. W sposób bardziej wyrazisty ten ważny problem 
społeczny pokazują liczby absolutne. Można wskazać, że w 1991 roku zmarło 
o 34,5 tys. więcej mężczyzn niż kobiet, zaś w 1994 roku zgony mężczyzn 
przewyższały zgony kobiet o 151,6 tys. Nie było to jednak zjawisko przej-
ściowe. W ciągu całego badanego okresu, czyli aż do 2010 roku utrzymywała 
się nadwyżka zgonów mężczyzn.
 Współczynnik umieralności mężczyzn osiągnął maksimum w 1994 
roku – 17,8‰, następnie lekko się obniżył do 14,8‰ (w 1998 roku) i znowu 
oscylował na bardzo wysokim poziomie, aby osiągnąć kolejne maksimum 
w 2005 roku (18,8‰). Obniżać zaczął się dopiero w następnych latach w wy-
niku poprawy sytuacji ekonomicznej kraju (2006 – 17,4‰; 2007 – 16,7‰; 
2008 – 16,6‰; 2009 – 16,6‰). W tym samym czasie umieralność kobiet 
była znacznie niższa (2006 – 13,3‰; 2007 – 12,9‰; 2008 – 12,9‰, 2009 
– 12,6‰). Tak duże różnice w poziomie umieralności mężczyzn i kobiet są 
zjawiskiem niespotykanym na świecie. Analizowane współczynniki w każdej 
grupie mężczyzn młodych i w średnim wieku są zazwyczaj dwukrotnie wyż-
sze niż były w roku wyjściowym (1991). Jedynie w kategorii mężczyzn naj-
starszych powyżej 60, względnie 70 roku życia współczynniki umieralności 
nie pogorszyły się tak bardzo, jak w przypadku mężczyzn w wieku produk-
cyjnym. W przypadku dzieci i młodzieży mamy do czynienia ze stabilizacją, 
a nawet poprawą sytuacji i obniżeniem się współczynników umieralności.
 Wysoka liczba przedwczesnych zgonów, w tym przede wszystkim 
mężczyzn w średnim wieku wpłynęła na przeciętną długość życia mieszkańca 
Federacji Rosyjskiej. Średnia długość życia wynosiła w 1991 roku 69,0 lat 
(w tym mężczyźni 63,4 i kobiety 74,3). W porównaniu z przeciętną długo-
ścią życia w innych krajach europejskich dane te świadczą, że mieszkańcy 
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Rosji żyją krócej średnio o kilkanaście lat. Również występująca różnica 
wynosząca aż 11,9 lat między długością życia mężczyzny i kobiety jest też 
ewenementem w światowej demografii. Ta niekorzystna sytuacja w miarę lat 
jeszcze się pogarszała. Średnia długość życia między 1991 a 1994 rokiem 
obniżyła się do 63,9 lat (mężczyźni 57,5 lat, kobiety 71,0 lat). Następnie 
lekko się podniosła do wysokości 65,0-68,0 lat, aby w 2009 roku osiągnąć 
poziom 69,0 lat. Była wypadkową olbrzymiej dysproporcji (12 lat) między 
przeciętną długością życia mężczyzn i kobiet. Ze względu na sytuację, że 
nadumieralność mężczyzn osiągnęła krytyczny poziom, zamieszczono dane 
o przeciętnej długości życia mężczyzn w Rosji według wybranych kolejnych 
lat: (1991 – 63,4; 1993 – 58,9; 1995 – 58,2; 1997 – 61,0; 1999 – 59,8; 2001 
– 58,9; 2003 – 58,5; 2005 – 58,9; 2007 – 61,4; 2009 – 62,8). Przez cały 
długi okres warunki w tym zakresie były fatalne i nie ulegały polepszeniu. 
Przeciętna długość życia mężczyzny w Rosji była nadal niższa w 2009 niż 
w 1995 roku. W ostatnich latach nastąpiła niewielka poprawa, zwłaszcza po 
2005 roku, ale nie zmienia to dramatyzmu sytuacji.
 W celu lepszego przeanalizowania przeciętnej długości życia męż-
czyzn w Rosji można podać, że analogiczne dane o mężczyznach żyjących 
w Islandii wynoszą (dane w latach) 78,2; we Francji 77,8; we Włoszech 77,0; 
w Niemczech 76,5; w Polsce 72,2 oraz na Węgrzech 69,9. Wynika z tego, że 
Francuz żyje średnio dłużej od Rosjanina o 15 lat, Niemiec o 13,7 lat, a Polak 
o 9,4 roku.
 Przyczyny nadumieralności mężczyzn w Rosji są dość złożone. Wy-
mienia się alkoholizm, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, wypadki 
przy pracy, zabójstwa, samobójstwa, nieracjonalne wyżywienie, przestęp-
czość, wypadki drogowe. Nowe warunki egzystencji w wyniku transformacji 
ustrojowej przyniosły bardziej bolesne następstwa dla mężczyzn niż kobiet. 
Wiele jest bowiem patologii we współczesnej Rosji. Załamanie się systemu 
komunistycznego wpłynęło na poziom życia i warunki pracy. Odnotowała to 
statystyka pokazująca zatrważająco wysoką umieralność mężczyzn w wieku 
aktywności zawodowej.
 W debacie publicznej na tematy demograficzne mającej miejsce w Fe-
deracji Rosyjskiej bardziej podkreśla się niską dzietność kobiet niż wyso-
ką umieralność mężczyzn. Oba te czynniki w równej mierze wpływają na 
przyrost lub ubytek naturalny. Uważa się, że poprzez odpowiednie działania 
polityczne i społeczne łatwiej będzie podnieść liczbę urodzeń niż wpłynąć na 
obniżenie śmiertelności. Do drugiej z nich podchodzi się z większym fatali-
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zmem i zakłada się, że w tej dziedzinie poprawa jest mało realna i ma oblicze 
mniej spektakularne. Z tego też powodu standard życia przeciętnej rodziny 
w Rosji jest ciągle niski, a jego polepszenie jest kwestią odległej przyszłości. 

4. rozmieszczenie ludności i jej struktura etniczna

 Dysproporcje w rozmieszczeniu ludności na terytorium Federacji 
Rosyjskiej są niezwykle wysokie8. W dwóch aglomeracjach: moskiewskiej 
i petersburskiej, zajmujących 1,6 tys. km kw. zamieszkuje ponad 10 proc. 
ludności Rosji. Natomiast w Republice Jakuckiej (Sacha) na obszarze dzie-
sięciokrotnie większym od Polski zamieszkuje niecały 1,0 mln, z czego 1/5 
w jej stolicy. Gęstość zaludnienia w znacznym stopniu zależy od szerokości 
geograficznej. Federacja Rosyjska zajmuje kilka stref klimatycznych. W euro-
pejskiej części Rosji wyraźną granicę stanowi równoleżnik 60o, w azjatyckiej 
55o. Na północ od tej granicy gęstość zaludnienia jest bardzo niska, a osadnic-
two rozproszone, niezwiązane z gospodarką rolną, lecz ośrodkami górniczo-
-przemysłowymi, albo administracyjnymi. Tak jest na przykład w obwodzie 
archangielskim, blisko dwukrotnie większym od Polski, gdzie gęstość zalud-
nienia wynosi około 2 osób na 1 km kw. Podobnie jest w licznych obwodach 
syberyjskich, gdzie gęstość ludności nie przekracza jednej lub dwóch osób 
na 1 km kw. Ludność na nich skupia się w kilku, rzadziej kilkudziesięciu, 
punktach niemających ze sobą połączeń komunikacyjnych.
 Cechą znamienną rozmieszczenia ludności Federacji Rosyjskiej jest 
niewielka, jak na warunki europejskie, gęstość zaludnienia na obszarach cen-
tralnej i południowej Rosji, gdzie warunki klimatyczne są dogodne do za-
mieszkania. Nawet na terenach południowej Rosji, mającej gleby o wysokiej 
wartości bonitacyjnej, przeciętna gęstość zaludnienia ludności wiejskiej nie 
przekracza 10-15 osób na 1 km kw. Odmienna sytuacja istnieje jedynie w nie-
wielkich powierzchniowo republikach północnokaukaskich, gdzie występuje 
relatywnie wysoka gęstość zaludnienia. Natomiast w obwodach położonych 

8 Dokładne informacje o rozmieszczeniu ludności według różnych układów administracyjnych są poda-
wane w corocznie wydawanych rocznikach statystycznych. Bardziej szczegółowe informacje demogra-
ficzne znajdują się w: Демографический ежегодник России, Москва 2009. Został również wydany 
dwutomowy monumentalny geograficzny atlas Rosji, w którym zamieszczono wiele map ilustrują-
cych sytuację demograficzną według obwodów i rejonów: Национальный атлас России, Москва 
2010–2011.
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na dalekiej północy ludność jest nieliczna i rozproszona na rozległych obsza-
rach tundry i tajgi. 
 Dane statystyczne dotyczące liczby ludności i gęstości zaludnienia nie 
zawsze są miarodajne, gdyż uwzględniają zsumowaną ludność miejską i wiej-
ską. W zasadzie przy analizie powierzchniowej należy bardziej uwzględniać 
ludność wiejską, której rozmieszczenie jest bardziej równomierne. Dotyczy to 
zwłaszcza Rosji, gdzie w części północnej i wschodniej kraju ludność skupia 
się w nielicznych ośrodkach miejskich, a obszary wokół nich są całkowicie 
bezludne. Z powodu wysokiego poziomu urbanizacji Federacji Rosyjskiej 
i znacznej koncentracji ludności w administracyjnych centrach obwodowych 
gęstość zaludnienia dużej części kraju jest niezmiennie niska. Wspomniane 
dysproporcje ulegają zwiększeniu w wyniku ruchów migracyjnych i odpływu 
ludności z terenów wiejskich. Procesy te uległy przyspieszeniu w okresie 
transformacji ustrojowej. Na skutek wprowadzenia gospodarki rynkowej na-
stąpił upadek zakładów przemysłowych usytuowanych w północnej i wschod-
niej części kraju. Mieszkańcy utracili miejsca pracy i zaczęli przenosić się do 
europejskiej części Rosji. Wyludnienie przybrało postać totalną (z wyjątkiem 
obszaru wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w obwodzie tiumeńskim) 
i doprowadziło do dewastacji obszarów oraz likwidacji istniejącej infrastruk-
tury technicznej i społecznej. Procesy te wzbudziły zaniepokojenie władz 
centralnych. Zwraca się uwagę na niską i malejącą gęstość zaludnienia na 
Syberii, która może być groźna ze względów geopolitycznych.
 W analizach geograficzno-demograficznych dotyczących Cesarstwa 
Rosyjskiego, a następnie Związku Sowieckiego, bardzo ważnym zagadnie-
niem zawsze były kwestie etniczne. Były to imperia wielonarodowościowe, 
w których ludność narodowości rosyjskiej nie stanowiła większości społe-
czeństwa, było spowodowane ekspansją militarną i stopniowym włączaniem 
do imperium obszarów etnicznie nierosyjskich. Według spisu, przeprowa-
dzonego w Cesarstwie Rosyjskim w 1897 roku, ludności rosyjskiej było 
55,7 mln, zaś nierosyjskiej 72,5 mln, natomiast spis sowiecki z 1989 roku 
wykazał liczbę mieszkańców w wysokości 285,7 mln, w tym 145,2 mln lud-
ności deklarującej narodowość rosyjską9.

9 W przeglądowych dokumentach statystycznych znajduje się wiele historycznych informacji o przemia-
nach demograficznych Rosji w XX wieku: Население России за 100 лет, Москва 1998; Население 
России в 1920–1950-е годы: численность, потери, миграции, Москва 1994; Население России 
в XX веке: исторические очерки, т. 1: 1900–1939, ред. Ю. А. Поляков, Москва 2000.
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 Federacja Rosyjska pod względem etnicznym jest bardziej homoge-
niczna niż ZSRR. Ludność narodowości rosyjskiej w Związku Sowieckim 
ledwie przekraczała połowę zaludnienia. Tymczasem obecnie ludność naro-
dowości rosyjskiej wyraźnie dominuje, obejmując około 80 proc. ludności. 
Władze Federacji Rosyjskiej zmierzają w sposób konsekwentny do utwo-
rzenia jednolitego rosyjskiego państwa nienękanego narodowościowymi ten-
dencjami odśrodkowymi. Nie zmienia to faktu, że w granicach politycznych 
Federacji Rosyjskiej znajdują się liczne obwody z przewagą ludności nie-
rosyjskiej. Mniejszości narodowe w Rosji są liczne, gdyż łącznie obejmują 
około 30,0 mln obywateli. Są one ponadto niezmiernie zróżnicowane pod 
względem cywilizacyjno-kulturowym. Problem ten jest na tyle złożony, że 
jego przedstawienie wymagałoby obszernego opracowania. W krótkim ar-
tykule można jedynie podać kilka podstawowych informacji statystycznych, 
bez wnikania w kwestie szczegółowe (Tabela 4).
 Największą mniejszością narodową są Tatarzy, których liczba wynosi 
około 5,5 mln. Dzielą się na trzy grupy etnograficzne, tzw. Tatarów wołżań-
sko-uralskich, syberyjskich i astrachańskich. Najbardziej liczni są ci pierwsi, 
wśród których najwięcej jest Tatarów kazańskich. Drugą pod względem li-
czebności mniejszością narodową są Ukraińcy, którzy ulegają szybkiej asymi-
lacji w otoczeniu rosyjskim. Według spisu z 1989 roku było ich w Rosyjskiej 
FSSR 4 363 tys., zaś w 2002 roku na tym samym terytorium – 2 943 tys. Trze-
cią mniejszością narodową są Czuwasze, a czwartą Baszkirzy. Niezmiernie 
wysokim tempem wzrostu demograficznego charakteryzowały się ludy pół-
nocnokaukaskie. Czeczeńcy zwiększyli swą liczebność między 1989 a 2002 
rokiem z 899 tys. do 1 360 tys. Było to spowodowane tradycyjnie wysokim 
przyrostem naturalnym oraz powrotem do swoich ziem ojczystych Czeczeń-
ców wywiezionych w czasie II wojny światowej do Kazachstanu i Kirgizji10.

10 Szerzej o kwestiach etnicznych na obszarze postsowieckim zob. С. А. Тархов, Изменение этнического 
состава населения в странах постсоветского пространства в 1989–2005 гг., „Geopolitical Stu-
dies”, 2006, no 14, s. 433–450.
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Tabela 4
Skład narodowościowy ludności Rosyjskiej FSSR w latach 1989–2002

narodowości
liczba ludności

zmiany 1989–2002
1989 2002

w tys.  w proc. w tys. w proc. w tys. w proc.
Rosjanie 119 868 81,5 115 889 79,8 -3979 -3,3
Tatarzy 5522 3,7 5554 3,8 +32 +0,6
Ukraińcy 4363 3,0 2943 2,0 -1420 -32,5
Baszkirzy 1345 0,9 1673 1,2 +328 +24,3
Czuwasze 1774 1,2 1637 1,1 -137 -7,7
Czeczeńcy 899 0,6 1360 0,9 +461 +51,3
Ormianie 532 0,4 1131 0,8 +599 +112,5
Mordwini 1073 0,7 843 0,6 -230 -21,4
Awarowie 544 0,4 815 0,6 +271 +49,8
Białorusini 1206 0,8 808 0,6 -398 -33,0
Kazachowie 636 0,4 654 0,5 +18 +2,8
Udmurci 715 0,5 637 0,5 -78 -10,9
Azerowie 336 0,2 622 0,4 +286 +85,1
Maryjczycy 644 0,4 604 0,4 -40 -6,2
Niemcy 842 0,6 597 0,4 -245 -29,1
Kabardyjczycy 386 0,3 520 0,3 +134 +34,7
Osetyńczycy 402 0,3 515 0,3 +113 +28,1
Dargińczycy 353 0,2 510 0,3 +157 +44,5
Buriaci 417 0,3 446 0,3 +29 +7,0
Jakuci 380 0,3 444 0,3 +64 +16,8
Komi 336 0,2 422 0,3 +86 +25,6
Ingusze 215 0,1 413 0,3 +198 +92,1
Żydzi 537 0,4 230 0,2 -307 -57,1
Polacy 95 0,1 73 0,1 -22 -23,2
Pozostali 3604 2,5 5824 4,0 +2223 +61,7
Ogółem 147 024 100,0 145 167 100,0 -1857 -1,3

Źródło:  Национальный состав населения СССР, Москва 1991; Российский стати-
стический ежегодник 2010, Москва 2011.

 Interesujące przemiany demograficzne zachodziły wśród ludów au-
tochtonicznych pochodzenia uralskiego, ałtajskiego i kaukaskiego. Szybko 
powiększała się ludność używająca języków tureckich, natomiast liczebność 
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uralskiej rodziny lingwistycznej była ustabilizowana, a nawet zmniejszała 
się. Niektóre z tych narodów odnotowały duży regres (np. Mordwini) w wy-
niku asymilacji z otaczającą ich ludnością rosyjską. Należy zwrócić uwagę 
na istniejącą korelację między wzrostem demograficznym a przynależnością 
religijną. Narody rodowodu chrześcijańskiego, przede wszystkim prawosław-
ne, odznaczają się niezbyt wysokim przyrostem naturalnym. Ludy wyznające 
islam cechuje znacząca nadwyżka urodzeń nad zgonami i te grupy etniczne 
z trudnością asymilują się w innym środowisku kulturowym.
 Obraz północnego Kaukazu jest zdominowany przez mozaikę na-
rodów posługujących się różnymi językami i przyznających się do różnych 
grup etnicznych. Stosunki między nimi są dość zróżnicowane. Czynnikiem 
integrującym jest islam, a czasem wrogie nastawienie do napływowej ludno-
ści rosyjskiej11. Na północnym Kaukazie znajduje się siedem republik: Ka-
raczajsko-Czerkieska, Kabardyjsko-Bałkarska, Adygejska i Północna Osetia, 
Inguszetia, Czeczenia oraz Dagestan. Z wyjątkiem prawosławnych Osetyjczy-
ków w pozostałych republikach przeważają wyznawcy islamu. To tłumaczy 
konflikt między Osetyjczykami a Inguszami. Inny charakter ma antagonizm 
gruzińsko-abchaski oraz gruzińsko-osetyński. Ma podłoże polityczne i jest 
konsekwencją wojny rosyjsko-gruzińskiej. Poza obszarem kaukaskim na te-
renie Federacji Rosyjskiej nie występują już w zasadzie napięcia o podłożu 
narodowościowym.
 W analizowanym okresie międzyspisowym nastąpił istotny regres 
ludności narodowości rosyjskiej. Było to wywołane wieloma przyczynami 
niezwiązanymi jedynie z ubytkami naturalnymi. W odróżnieniu od okresu 
sowieckiego (1989), w ramach większej wolności, wielu przedstawicieli 
mniejszości nie deklarowało w 2002 roku narodowości rosyjskiej. Było ich 
tak wielu, że zrekompensowali procesy asymilacyjne zachodzące wśród Ukra-
ińców czy Białorusinów. Należy zwrócić uwagę na stopniowe zmniejszanie 
się diaspory ludności niemieckiej i żydowskiej, co było spowodowane emi-
gracją do Niemiec i Izraela.
 Upadek komunizmu oraz rozpad imperium były dla wszystkich naro-
dów Związku Sowieckiego wstrząsem. Nastąpiło przewartościowanie wszel-
kich poglądów, w tym również odniesionych do kwestii religijnych. Likwida-
cja systemu totalitarnego, przywrócenie wolności jednostce dało możliwość 

11 Po rozpadzie Związku Sowieckiego zmieniła się sytuacja ludności rosyjskiej na całym tzw. obszarze 
postsowieckim. Wiele informacji na ten temat zawiera zbiorowe opracowanie: Национальные инте-
ресы русского народа и демографическая ситуация в России, ред. Е. Троицкий, Москва 1997.
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powrotu do religii i związania się z dowolną wspólnotą wyznaniową. Wielu 
mieszkańców zaczęło szukać swych korzeni religijnych i odrzucać świato-
pogląd ateistyczny. Tradycyjnie na prawie całym terytorium Rosji przewa-
ża ludność prawosławna lub rodowodu prawosławnego. Wśród wierzących 
prawie wszyscy Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy (z wyjątkiem nielicznych 
grekokatolików) są wyznania prawosławnego. Wiele ludów niesłowiańskich, 
żyjących na terytorium Federacji Rosyjskiej, uległo również faktycznej lub 
pozornej chrystianizacji i przyjęło prawosławie. Można wymienić Karelów, 
Czuwaszy, Komi, Maryjczyków, Udmurtów, Mordwinów, Osetyjczyków, 
Wensów. Diaspora grecka, mołdawska, gruzińska, rumuńska, bułgarska też 
dochowuje wierności prawosławiu.
 Nieliczni są katolicy i składają się z Polaków, Litwinów, częściowo 
Niemców i Łotyszy (z Łatgalii). Do Kościoła katolickiego obrządku ormiań-
skiego należy diaspora ormiańska. W Kościele luterańskim skupiają się Fi-
nowie, Estończycy, Łotysze i duża część Niemców. W ciągu ostatnich lat je-
steśmy świadkami ekspansji kościołów protestanckich. Działają one głównie 
w miastach wśród Rosjan.
 Bardzo ważną rolę odgrywa islam. Obszary zamieszkane przez muzuł-
manów obejmują północny Kaukaz oraz rejon Powołża i południowego Uralu. 
Prawie wszyscy z nich należą do odłamu sunnitów. Islam dominuje wśród 
Tatarów, Kabardyjczyków, Baszkirów, Czeczeńców, Adygejczyków, Czerkie-
sów, Inguszy, Kumyków, Bałkarczyków, Karaczajów i narodów Dagestanu. 
Mieszkający w Rosji Kazachowie, Uzbecy, Tadżycy, Kirgizi, Azerbejdżanie 
(Azerowie), Turkmeni tradycyjnie są wyznawcami islamu. W europejskiej 
części Rosji mieszkają Kałmucy będący buddystami-lamaistami. W azjatyc-
kiej części Rosji na Syberii do tego wyznania należą Tuwińczycy, Buriaci 
i część Ewenków mieszkających w Buriacji. 

5. procesy urbanizacji i wyludnienia wsi

 Przemiany urbanizacyjne na terytorium rosyjskim wystąpiły znacznie 
później niż w zachodniej Europie. Opóźnienie było spowodowane dłuższym 
okresem trwania zacofanej gospodarki typu feudalnego raz wolnym tempem 
rozwoju stosunków kapitalistycznych. Dopiero w II połowie XIX wieku roz-
poczęły się w Rosji, i to nie na całym jej terytorium, procesy industrializacji 
i urbanizacji. Ważnym momentem wpływającym na rozwój miast był przełom 
lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, kiedy to w ramach tzw. pierw-
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szej pięciolatki rozpoczęto uprzemysłowienie kraju., czyli rozbudowę miast, 
w tym głównie ośrodków przemysłowych. Wywołało to masowe migracje 
ludności ze wsi do miast. Wzrost zaludnienia w zakładach przemysłowych 
stał się decydującą funkcją miastotwórczą. Nie tylko wzrastała liczba ludności 
istniejących miast, ale również powstało wiele nowych związanych z budową 
dużych kombinatów przemysłowych. Ludność miejska w Rosyjskiej FSSR 
wzrosła między 1926 a 1939 rokiem z 16,5 do 36,1 mln, a udział ludności 
miejskiej w zaludnieniu wzrósł z 18,0 proc. do 34,7 proc. Proces ten uległ 
przyspieszeniu po II wojnie światowej. Przyrost ludności miejskiej w Rosyj-
skiej FSSR między 1959 a 1989 rokiem wyniósł 46,8 mln (z 61,6 do 108,0 
mln), zaś w wymiarze procentowym z 52,4 do 73,6 proc. Ukształtowało się 
wiele dużych miast oraz złożonych aglomeracji miejskich. W chwili rozpadu 
Związku Sowieckiego ziemie rosyjskie odznaczały się wysokim stopniem zur-
banizowania, gdyż około 75 proc. zaludnienia koncentrowało się w miastach.
 W okresie przemian ustrojowych zostało zahamowane tempo proce-
sów urbanizacyjnych. Wynikało to nie tyle z ogólnego regresu demograficz-
nego, ale bardziej z upadku wielu zakładów przemysłowych. Poziom zatrud-
nienia w gospodarce narodowej zaczął się stopniowo zmniejszać. Pojawiło się 
bezrobocie, które było zjawiskiem nieznanym w systemie komunistycznym. 
Migracje ze wsi do miast ustały, gdyż w miastach zmalało budownictwo 
mieszkaniowe, które nabrało charakteru komercyjnego i wymaga dysponowa-
nia własnymi środkami finansowymi. Odzwierciedlają to dane statystyczne. 
Liczba ludności miejskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, licząca w 1989 
roku 108,0 mln, spadła w 2002 roku do wysokości 106,3 mln, a w 2010 roku 
do 105,3 mln, czyli o 2,7 mln w ciągu analizowanych 21 lat12.
 Proporcjonalnie regres był niewielki, ale dowodził wyraźnej zmiany 
istniejących trendów rozwojowych. Znacznie większe były zmiany terytorial-
no-strukturalne. Niektóre miasta, zwłaszcza te, które miały nienowoczesny 
przemysł, przeżywały kryzys strukturalny i ludzie zaczęli je masowo opusz-
czać. Objęło to miasta położone na Syberii i Dalekim Wschodzie. Korzyst-
niejsza sytuacja była w europejskiej części Rosji oraz na terenach wydobycia 
gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwie największe aglomeracje: moskiewska 
i petersburska bardzo szybko przezwyciężyły zastój i zaczęły podlegać szyb-
kim przeobrażeniom modernizacyjnym.

12 Bardzo interesującym opracowaniem, w którym przeanalizowano ewolucję polityki sowieckiej oraz 
jej skutki w sferze przeobrażeń gospodarczo-społecznych, w tym procesów urbanizacyjnych, jest: 
А. Вишневский, Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР, Москва 1998.
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 System osadniczy w Federacji Rosyjskiej jest niezmiernie złożony 
w ujęciu wielkościowym, strukturalnym i urbanistycznym. Cechą znamienną 
jest uformowanie się grupy wielkich miast mających oblicze aglomeracji, 
a nawet metropolii. Dwanaście ośrodków miejskich przekroczyło graniczną 
barierę jednego miliona, zaś dalszych 25 liczy od 0,5 do 1,0 mln mieszkańców 
(Tabela 5).

Tabela 5 
Ośrodki miejskie w Federacji Rosyjskiej liczące powyżej jednego miliona 

mieszkańców w latach 1989–2010

ośrodek miejski
liczba mieszkańców (w tys.)

1989 2002 2010
Moskwa 8972,0 10 126,4 11 514,3
Sankt-Petersburg* 5024,0 4661,2 4848,7
Nowosybirsk 1392,0 1425,5 1473,7
Jakaterynburg** 1298,0 1293,5 1350,1
Niżni Nowogród*** 1403,0 1311,3 1250,6
Samara**** 1206,0 1157,9 1164,9
Omsk 1148,0 1134,0 1154,0
Kazań 1094,0 1105,3 1143,5
Czelabińsk 1107,0 1077,2 1130,3
Rostów nad Donem 1019,0 1068,3 1089,9
Ufa 1078,0 1042,4 1062,3
Wołgograd 997,0 1011,4 1021,2

Legenda:
* do 1991 roku Leningrad
** do 1991 roku Swierdłowsk
*** do 1991 roku Gorki
**** do 1991 roku Kujbyszew

Źródło:  Население России за 100 лет, Москва 1998; Предварительные итоги Все-
российской переписи населения 2010 года, Москва 2011.

 W dwunastu największych miastach Federacji Rosyjskiej w 1989 roku 
skupiało się 25,7 mln mieszkańców, zaś w 2010 roku 28,2 mln. Koncentro-
wały one w analizowanym pierwszym przekroju czasowym 23,8 proc., zaś 
w końcowym 25,7 proc. ludności miejskiej kraju, w tym na Moskwę przypa-
dało 10,9 proc. ludności miast. Z wyjątkiem stołecznej Moskwy największe 
miasta rosyjskie mają ustabilizowane zasiedlenie; niektóre z nich nieznacznie 
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zwiększyły (np. Nowosybirsk), inne zaś zmniejszyły swoje zaludnienie (Niżni 
Nowogród).
 Rozpatrywane miasta mają faktycznie więcej mieszkańców, gdyż nie 
uwzględniono tzw. nielegalnych migrantów. W samej Moskwie znalazło pra-
cę około jednego miliona przybyszy, głównie z byłych republik sowieckich. 
Jedynie 1/5 z nich ma pozwolenie na pracę. Dodatkowo w strefie podmo-
skiewskiej przebywa około 0,5 mln nielegalnych migrantów. Szacuje się, że 
w Moskwie wraz z jej szeroko ujętą strefą podmiejską skupia się około 17 mln 
ludzi. Ostatnio zapowiedziano powiększenie granic administracyjnych Mo-
skwy, której powierzchnia ma wzrosnąć 2,4-krotnie. Przyłączone będą rejony 
położone na południowy zachód od Moskwy, w których ma zamieszkać 2 
mln nowych mieszkańców. Równocześnie ma powstać około jednego miliona 
miejsc pracy, głównie usytuowanych w zakładach o najnowszej technologii 
produkcji. Trudno przewidzieć, czy ten ambitny program jest realny.
 Procesy urbanizacyjne wiązały się nieodłącznie z wyludnieniem te-
renów wiejskich. Miliony młodych emigrantów opuszczało zdewastowaną 
wieś rosyjską szukając pracy w miastach. Na początku był to proces naturalny 
i korzystny, gdyż wieś rosyjska dysponowała rezerwami wolnej siły robo-
czej. Jednak w miarę czasu masowe opuszczanie wsi zaczęło przynosić skutki 
negatywne. Pozostawali na miejscu ludzie starzy o niskich kwalifikacjach 
i małych aspiracjach. Kołchozowa wieś rosyjska zaczęła ulegać wyludnieniu 
i pauperyzacji. Tysiące wsi traciło wszystkich swoich mieszkańców13.

 O skali procesów depopulacyjnych świadczą dane demograficzne. Na 
obszarze Rosyjskiej FSSR w 1939 roku mieszkało na wsi 72,1 mln mieszkań-
ców. W kolejnych przekrojach czasowych było ich coraz mniej, a mianowicie: 
w 1951 – 57,0 mln, 1970 – 49,1 mln i w 1989 – 39,0 mln. Informacje staty-
styczne w skali kraju nie pokazują w pełni zachodzących przemian na coraz 
bardziej zdegradowanej wsi rosyjskiej, gdyż w tej dziedzinie występowały 
istotne dysproporcje terytorialne. Obok nielicznych obszarów progresywnych 
i stabilnych na rozległych terenach centralnej czy północnej Rosji zanikała 
całkowicie wiejska tkanka osadnicza, a tysiące kołchozów ulegało likwida-
cji. Dużym przyrostem ludności wiejskiej stale odznaczały się muzułmańskie 
republiki kaukaskie. Wzrastała ludność wsi przylegających bezpośrednio do 
średnich i dużych miast. W mniejszej skali miało miejsce wyludnienie strefy 

13 Problematyką związaną z procesem depopulacyjnym zachodzącym na wsi rosyjskiej zajmował się zna-
ny rosyjski geograf Aleksander Aleksiejew pracujący na Uniwersytecie Moskiewskim: А. И. Алексеев, 
География сельской местности, Москва 1989.
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czarnoziemnej, gdzie warunki gospodarki rolnej były korzystniejsze. Nato-
miast w sposób totalny występowały procesy depopulacyjne na tzw. obsza-
rach nieczarnoziemnych, usytuowanych bardziej na północy kraju.
 W okresie transformacji ustrojowej zmieniły się uwarunkowania spo-
łeczno-gospodarcze. Kryzys ekonomiczny wpłynął na rynek pracy. W mia-
stach pojawiło się bezrobocie. Zahamowało to migrację ze wsi do miast. 
Wielu Rosjan w rezultacie konfliktów etnicznych i utraty pracy powróciło 
z tzw. bliskiej zagranicy do Federacji Rosyjskiej. Nie zawsze mogli zamiesz-
kać w miastach. Na wyludnionych obszarach wiejskich łatwiej było uzyskać 
darmowe mieszkanie i pracę w kołchozie. W rezultacie nowych uwarunkowań 
zaludnienie wsi rosyjskiej od 1989 do 1995 roku wzrosło z 39,0 do 40,0 
mln. Było to zjawisko epizodyczne i w późniejszym czasie znowu ujawniły 
się procesy depopulacyjne wsi. Ludność wsi według danych z 2002 roku 
wynosiła 38,7 mln, zaś w 2010 roku – 37,6 mln. Podobnie jak w poprzednich 
dekadach największe wyludnienie odnotowano w centralnej oraz w północ-
no-zachodniej części europejskiej Rosji. Nową tendencją, która pojawiła się 
w ciągu ostatniego dziesięciolecia jest gwałtowne wyludnianie się Dalekiego 
Wschodu. Masowa ucieczka ludności wiejskiej objęła obwody: magadański, 
kamczacki, chabarowski, przymorski oraz Sachalin. Niektórzy badacze twier-
dzą, że regres demograficzny zachodzący we wschodniej części Federacji Ro-
syjskiej, położonej przy granicach z Chinami, może przynieść niebezpieczne 
konsekwencje geopolityczne.

6. uwagi końcowe

 Procesy demograficzne zachodzące w tak dużym państwie, jakim jest 
Federacja Rosyjska, są wielopłaszczyznowe, skomplikowane i niełatwe do 
jednoznacznej oceny. W niewielkim objętościowo artykule nie można było 
ich w pełni omówić i zinterpretować. W formie przykładowej zaprezento-
wano ogólne informacje o rozmieszczeniu ludności, strukturze etnicznej 
oraz następnie określono najważniejsze konsekwencje związane z procesami 
urbanizacji oraz wyludniania się wsi rosyjskiej. Przede wszystkim jednak 
skoncentrowano uwagę na zagadnieniach, które w Federacji Rosyjskiej budzą 
największe zainteresowanie i zaniepokojenie, a mianowicie na skali regresu 
demograficznego państwa rosyjskiego, który ujawnił się z dużą mocą w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat. Wyjaśnienie tego kluczowego problemu wymagało 
w miarę dokładnego przedstawienia ewolucji ruchu naturalnego i jego oddzia-
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ływania na stan zaludnienia kraju. Tego typu podejście wyjściowe wynikało 
nie tylko ze względów poznawczych, ale i utylitarnych. Ta właśnie tematyka 
jest niezmiernie popularna w Rosji i odgrywa dużą rolę polityczną. Można 
nawet stwierdzić, że w żadnym kraju świata retoryka związana z demogra-
fią nie jest tak eksponowana i popularyzowana. Dla umocnienia mitologii 
imperialnej jest ona wyjątkowo przydatna. Ukazywanie realnych, względnie 
pozornych zagrożeń, jakie mogą być wynikiem zjawisk depopulacyjnych, jest 
dogodnym narzędziem socjotechnicznym, wykorzystywanym przez władze 
państwa rosyjskiego. Dyskusyjna, a nawet paradoksalna teza o możliwości 
bliskiego zaniku narodu rosyjskiego stanowi wygodny pretekst do integracji 
społeczeństwa wokół haseł nacjonalistycznych i państwowotwórczych.
 Problematyka demograficzna w rozumieniu elity przywódczej Rosji, 
w tym osobiście prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina nie jest 
traktowana jako dziedzina wiedzy o liczebności, rozmieszczeniu i strukturze 
zaludnienia, lecz jako ważne hasło ideowe integrujące naród, który został 
upokorzony, gdyż utracił pozycję hegemonistyczną na kontynencie eurazja-
tyckim. Nie tylko zmniejszył swoje terytorium, ale co gorsze z roku na rok 
kurczy się demograficznie. Kolejny czynnik potęgotwórczy ulega spektaku-
larnej redukcji. Wspólne przeciwdziałanie władzy i społeczeństwa wobec 
tego niekorzystnego zjawiska jest obowiązkiem obywatelskim świadczącym 
o postawie patriotycznej. Poddani tego typu presji psychologicznej rosyjscy 
demografowie starają się podporządkować temu naciskowi, kreując pesymi-
styczny obraz współczesności i przyszłości demograficznej swojego kraju. 
Faktyczne warunki, odliczając nadumieralność mężczyzn, nie są bardziej 
krytyczne niż w innych państwach europejskich, w tym również w Polsce14. 
W tej całej sprawie nie dąży się jednak do opracowania rzeczowej ekspertyzy 
naukowej, lecz bardziej na wywołaniu atmosfery zagrożenia. 
 Z podanych powodów obiektywna diagnoza sytuacji demograficznej 
Federacji Rosyjskiej jest ważna nie tylko z punktu widzenia poznawczego. 
Z tego względu ukazano bogatą dokumentację faktograficzną. Komentarz sta-

14 Można wskazać, że płodność kobiet oraz dzietność jest w Polsce znacznie niższa niż w Rosji. W ciągu 
ostatnich dziesięciu lat opuściło Polskę około 2,0 mln ludzi młodych, których powrót jest wątpliwy. 
Będą oni za granicą realizowali swoje plany reprodukcyjne. Regres demograficzny w Polsce przyjął 
znacznie większe rozmiary niż w Rosji. Jedynie wskaźniki umieralności są nieporównywalnie korzyst-
niejsze w Polsce, niż w Rosji. Niemniej jednak w Rosji, a nie w Polsce, problem demograficzny stał 
się istotną kwestią medialną wpływającą na życie polityczne kraju.
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rano się ograniczyć do minimum. Jest to jedyne podejście racjonalne w wa-
runkach nasilającej się retoryki ideologicznej.
 We wstępnej części tekstu przypominano wypowiedź Putina z 2000 
roku, która była hasłem do podjęcia w Rosji debaty o jej przyszłości demogra-
ficznej. Minęło już ponad dziesięć lat od tego wystąpienia politycznego, więc 
istnieje możliwość konfrontacji zapowiedzi Putina z rzeczywistym stanem 
rzeczy. Wypowiedź Putina miała miejsce w czasie, gdy liczba ludności Rosji 
wynosiła 146,0 mln. Według jego przewidywań zaludnienie Rosji w 2015 
roku miało się obniżyć w rezultacie spadku dzietności do poziomu 124,0 
mln, czyli o 22,0 mln. Minęło ponad 2/3 tego okresu i na podstawie opubli-
kowanych wyników spisu można sprawdzić prawidłowość jego zapowiedzi. 
Według opublikowanych danych liczba ludności Rosji w 2011 roku wynosiła 
142,9 mln, czyli zaledwie o 3,1 mln mniej niż w 2000 roku, a doliczając 
nielegalnych migrantów może być nawet wyższa niż była przed 11 laty. Alar-
mistyczna prognoza demograficzna Putina, której celem było uzasadnienie 
nowej polityki populacyjnej, nie była trafna, ale miała swoje wymierne zna-
czenie utylitarne. Stopniowo zaczęła się zwiększać liczba urodzonych dzieci 
oraz wzrosła płodność kobiet z 1,26 do 1,54.
 Znacznie mniej spektakularne były wyniki obniżenia umieralności 
mężczyzn. W tej dziedzinie zabrakło władzy determinacji i konsekwencji, 
gdyż wymagało to kompleksowej poprawy sytuacji ekonomicznej kraju oraz 
zmian w systemie opieki medycznej. Nie znaczy to, że kryzys demograficzny 
został w pełni przezwyciężony i nie grozi Rosji w przyszłości dalszy stopnio-
wy regres demograficzny. Oczekuje się, że po krótkotrwałym wzroście zalud-
nienia, sytuacja się znacznie pogorszy po 2015 roku W wiek reprodukcyjny 
będą wchodziły kobiety urodzone w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Ich liczebność nie jest zbyt wysoka. Siłą rzeczy obniży się stopa uro-
dzeń, która nie wiadomo czy zostanie zrekompensowana spadkiem umieral-
ności. Z tego względu prognozy demograficzne Federacji Rosyjskiej są nadal 
pesymistyczne, ale można sądzić, że nie doprowadzą do takiej katastrofy, jaka 
była do niedawna zapowiadana. Trudno określić, w jakim stopniu Federacja 
Rosyjska będzie atrakcyjnym miejscem pracy dla milionów migrantów z ob-
szaru postsowieckiego. Istnieje więc zbyt dużo niepewności, aby można było 
przewidzieć w sposób odpowiedzialny i umotywowany przyszłość demogra-
ficzną Rosji w XXI wieku.

*****
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cerkieW praWoSłaWna W dziejacH roSji

1. W rusi kijowskiej

 Rosyjska Cerkiew Prawosławna była i pozostaje największą wspól-
notą wyznaniową na terenie Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Mołdawii 
i Ukrainie. Silne swoje struktury zachowuje na terenie Litwy, Łotwy, Estonii 
i w Europie Zachodniej1. Chrześcijaństwo wschodnie było stałym elementem 
życia religijnego w ponad tysiącletniej historii państwa rosyjskiego. Wschod-
nia tradycja chrześcijańska w Europie Środkowo-Wschodniej zakorzeniła się 
we wszystkich formach życia ludności. Szczególne oddziaływanie widzimy 
w rozwoju kultu cudownych ikon i w życiu monastycznym, które miało sil-
ne oddziaływanie na religijność wielu mieszkających tam narodów. Jeszcze 
większe znaczenie miała bizantyjska kultura materialna. Jej wtórne oddziały-
wanie nastąpiło po upadku Konstantynopola, kiedy wielu greckich mistrzów 
sztuki malarskiej udało się na Bałkany i na ziemie ruskie. Ogromna sfera bi-
zantyjskiej kultury umysłowej, tak niedostępna społeczeństwu zachodniemu, 
w Europie Wschodniej była przyjmowana w greckiej i cerkiewnosłowiańskiej 
wersji językowej. Propagatorami kultury bizantyjskiej byli nie tylko Grecy, 
ale głównie prawosławni Serbowie, Bułgarzy, Białorusini, Ukraińcy, Rumuni 
i Rosjanie. Państwo tych ostatnich w końcu XV stulecia wzięło na siebie rolę 

1 O roli Cerkwi prawosławnej w dziejach państwa rosyjskiego por.: L. Bazylow, Historia Rosji, t. 1-2, War-
szawa 1983; L. Kucharzewski, Od białego caratu do czerwonego, t. 1-2, Warszawa 1990; J. Ochmański, 
Dzieje Rosji do roku 1861, Warszawa 1986; R. Pipes, Rosja carów, Warszawa 1990; J. C. Roberti, 
N. Struvé, D. Popielovski, Historie de l’Église russe, Nouvelle Cité, Paris 1989; W. A. Serczyk, Poczet 
władców Rosji, Londyn 1992; Z. Wójcik, Dzieje Rosji, 1533–1801, Warszawa 1981. Zob. również: 
Макарий (М. Булгаков), История Русской Церкви, т. 1-9, Санкт-Петербург 1882–1889; wydanie re-
printowe z komentarzami t. 1-5, Москва 1994–1996; И. Чистович, Очерк истории Западно-Русской 
Церкви, ч. I, Санкт-Петербург 1882; Е. Голубинский, История Русской Церкви, т. 1, Москва 1903; 
L’ Église orthodoxe en Europe orientale au XX siècle, sous la direction de Ch. Chaillot, Paris 2009; The 
Orthodox Church in Eastern Europe in Twentieth Century, ed. Ch. Chaillot, Oxford–Bern 2011.
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opiekunów prawosławnego chrześcijaństwa, a jego władcy uważali się za 
spadkobierców bizantyjskiej tradycji państwowej i kulturalnej. Uświadomie-
nie sobie stałej obecności tej wielkiej tradycji chrześcijańskiej ma fundamen-
talne znaczenie w zrozumieniu tożsamości religijno-narodowej Rosjan.
 Kolebką państwa rosyjskiego było wielkoruskie księstwo moskiew-
skie, które odwoływało się zaś do tradycji Wielkiego Księstwa Kijowskiego. 
Chrystianizacja ziem ruskich (Wielkiego Księstwa Kijowskiego) rozpoczęła 
się za pośrednictwem misjonarzy bizantyjskich około 866 roku Prawdopodob-
nie wówczas wybudowano w Kijowie pierwszą cerkiew św. Eliasza i usta-
nowiono biskupstwo misyjne2. Cerkiew grecka uzyskała możliwość prowa-
dzenia działalności misyjnej wśród wschodnich Słowian. Cesarz Konstantyn 
VII Porfirogeneta (913–959) dążył do wciągnięcia Rusi Kijowskiej w orbitę 
wpływów bizantyjskich. Władca wykorzystał pobyt w Konstantynopolu (955) 
księżnej kijowskiej Olgi, wdowy po księciu Igorze, aby skłonić ją do przyję-
cia chrztu nad Bosforem3. Księżna Olga w trakcie tego sakramentu przybrała 
imię Helena, jakie nosiła wówczas cesarzowa bizantyjska4. Za jej rządów na 
terenie Kijowa powstały pierwsze świątynie chrześcijańskie. Po śmierci Olgi 
na Rusi wzięły ponownie górę tendencje pogańskie. Ostatecznie chrystia-
nizacja Rusi Kijowskiej nastąpiła za panowania Włodzimierza Wielkiego5 
(980–1015).

2 Powieść minionych lat. Charakterystyka historyczno-literacka, przekł., komentarz F. Sielicki, Wrocław 
1968, s. 248; О. М. Рапов, Русская Церковь в IX–первой трети XII в., Москва 1988, s. 77–90.

3 Kroniki staroruskie, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył F. Sielicki, Warszawa 1987, s. 43–45.
4 A. Poppe, Olga, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 3, Wrocław 1975, s. 477–478; I. Ševčenko, 

Byzantine Roots of Ukrainian Christianity, Harvard 1984; S. Senyk, A History of the Church in Ukraine, 
vol. 1, Roma 1993.

5 Dokładną rekonstrukcję chrztu Rusi w ostatnich latach opisali: A. Poppe, Ruś i Bizancjum w latach 986–
989, „Kwartalnik Historyczny”, 1978, R. LI, nr 1, s. 3–22; idem, The Rise of Christian Russia, London 
1982; G. Podskalsky, Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus’ (988–1237), München 
1982; М. Ю. Брайчевський, Утвердження християнства на Русі, Київ 1988; О. М. Рапов, Русская 
Церковь в IX–первой трети XII в., Москва 1988; S. Senyk, A History of the Church in Ukraine, vol. 1, 
Roma 1993; J. Swastek, Chrzest Rusi, [w:] Teologia i kultura duchowa Starej Rusi, red. W. Hryniewicz, 
J. S. Gajek, Lublin 1993, s. 55–71.
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rysunek 1
Książę kijowski Włodzimierz Wielki

Źródło:  Strona internetowa [dalej: SI] „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Vladimir 
I of Kiev – Project Gutenberg”, inf. 10 X 2012.

 Przyjęcie przez Wielkie Księstwo Kijowskie w 988 roku chrześcijań-
stwa z Bizancjum określiło na kolejne wieki dzieje i kulturę narodu rosyjskie-
go. Za pośrednictwem Cerkwi greckiej kultura bizantyjska w ciągu dwóch 
stuleci opanowała całą Ruś, podobnie jak poprzednio Bułgarię i Serbię. W ten 
sposób u schyłku X wieku najbardziej rozległe z krajów ówczesnej Europy 
państwo słowiańskie oficjalnie związało się z cywilizacją bizantyjską i całym 
jej dorobkiem kulturowym. Nastąpił dynamiczny rozwój struktury cerkiew-
nej. Oprócz biskupstwa kijowskiego do końca X wieku powołano władyctwo 
w Biełogrodzie i Nowogrodzie. Na początku XI wieku katedry diecezjalne 
powstały w Połocku, Czernihowie i Perejasławiu. W II połowie XI i w XII 
wieku ośrodki biskupie powołano w Juriewie, Rostowie, Tmutarakaniu, Wło-
dzimierzu Wołyńskim, Turowie, Smoleńsku i Haliczu. W połowie XIII wieku 
na ziemiach ruskich funkcjonowało 15 diecezji, które pod względem wielko-
ści terytorialnej dorównywały niektórym zachodnioeuropejskim państwom6. 

6 A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi w XI wieku, Warszawa 1968; A. Mironowicz, Organizacja Ko-
ścioła prawosławnego na ziemiach ruskich w XI–XIII wieku, [w:] Ecclesia. Cultura. Potestas. Studia 
z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. 
P. Krasa i inni, Kraków 2007, s. 69–83.
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Związanie się Rusi z chrześcijaństwem zapewniło jej w ówczesnej Europie 
zajęcie należnego miejsca. W kolejnych wiekach to właśnie Ruś przejęła od 
Bizancjum rolę obrońcy wschodniej tradycji chrześcijańskiej przed zagroże-
niami płynącymi ze strony ludów azjatyckich i tureckich.
 Pierwsi biskupi byli pochodzenia greckiego i nie znali języka sło-
wiańskiego, ani realiów politycznych na Rusi. Główny ciężar działalności 
chrystianizacyjnej spoczął na duchowieństwie słowiańskim (bułgarskim i ru-
skim) oraz książętach i możnych fundujących liczne świątynie w miastach 
i grodach. W I połowie XI wieku rola biskupów ograniczała się do spraw 
kanonicznych (wyświęcania duchownych, dbania o poprawność obrzędów, 
strzeżenia zasad wiary). Ich znaczenie wzrosło po wejściu katedr biskupich 
w posiadanie duchowieństwa ruskiego. Władycy ruscy w II połowie XI wie-
ku stali się rzeczywistymi realizatorami programu ewangelizacji szerokich 
warstw ludności Wielkiego Księstwa Kijowskiego.
 Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wezwania katedr bisku-
pich. Trzy spośród powstałych do końca X wieku w Kijowie, Nowogrodzie 
i Połocku nosiły wezwanie Mądrości Bożej – św. Zofii. Dwa ostatnie ośrodki 
grodowe pragnęły dorównać roli politycznej Kijowa i podkreślić swoją nieza-
leżność od miasta stołecznego. Katedry pozostające w bezpośredniej bliskości 
z Kijowem otrzymały następujące wezwania: w Białogrodzie – Dwunastu 
Apostołów, a w Czernihowie – Chrystusa Zbawiciela. Oba wezwania miały 
symbolicznie podkreślać jedność ziem ruskich. Na południowych obszarach 
państwa ufundowano dwa sobory diecezjalne: w Perejasławiu – pod wezwa-
niem Michała Archanioła, a w Juriewie – św. Jerzego. Obaj patroni mieli 
pomóc w obronie schrystianizowanej ziemi przed pogaństwem. Powstałe 
w ciągu XI wieku katedry w Rostowie, Włodzimierzu i Turowie otrzymały 
wezwanie Zaśnięcia NMP. Kult Bogurodzicy, rozpowszechniany przez mni-
chów z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej wynikał z faktu, że pierwszymi bisku-
pami wymienionych diecezji zostawali ihumeni tego klasztoru. 
 W piśmiennictwie ruskim XI wieku częstym motywem było podkre-
ślanie boskiego pochodzenia władzy książęcej. Takie zwroty często znajdu-
jemy w Powieści lat minionych. Ówczesna hierarchia widziała wśród innych 
powinności władców pracę na rzecz Cerkwi, troskę o dogmaty wiary i prze-
strzeganie świętych kanonów. Ta zasada pozwoliła metropolicie kijowskiemu 
Hilarionowi (1051–1054) w Słowie o prawie i łasce na opracowanie modelu 
harmonijnego współżycia między Cerkwią a państwem. W tych relacjach 
obowiązkiem księcia jest troska o całość i czystość Kościoła. Rozwijające 
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się na ziemiach ruskich piśmiennictwo cerkiewne, inspirowane literaturą 
bizantyjską, przyznawało księciu władzę w sprawach Kościoła, starając się 
jednocześnie nie pomniejszać roli hierarchii cerkiewnej. Przyznając księciu 
szerokie uprawnienia, mające na celu rozszerzenie wiary Chrystusowej i praw 
Bożych, Cerkiew zastrzegała sobie prawo pouczania i nadzoru moralnego nad 
władzą świecką7. Kościołowi ruskiemu daleko było do pozycji samodzielnej 
siły politycznej. Utożsamianie interesów cerkiewnych z interesami państwa 
spowodowało, że Kościół stał się istotną częścią jego organizmu.

Mapa 1
Diecezje na Rusi w XI wieku

Źródło:  A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006, dodatek – mapy.

 Obszar Wielkiego Księstwa Kijowskiego, zamieszkały przez 6 mi-
lionów ludności, w końcu XI wieku posiadał jedynie dziesięć diecezji, pod-
czas gdy na terenie porównywalnym w Bizancjum mieszkało 20 milionów 
i funkcjonowało prawie tysiąc biskupstw8. Kościół na Rusi Kijowskiej stał się 
integralną częścią organizacji państwowej. Ewangelizację ziem ruskich moż-

7 A. Kempfi, O XI-wiecznym metropolicie kijowskim Hilarionie i Hilarionowym „Słowie o Zakonie i Ła-
sce”, „Rocznik Teologiczny”, 1987, R. XXIX, nr 2, s. 141–167; A. Poppe, Przyjęcie chrześcijaństwa 
na Rusi w opiniach XI wieku, [w:] Teologia i kultura duchowa…, s. 99–101.

8 H. Łowmiański, Początki Polski, t. 1, Warszawa 1963, s. 340–348; A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi 
w XI w…., s. 204–205.
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na było przeprowadzić jedynie przy pomocy aparatu państwowego. Kościół 
ruski, podobnie jak Kościół bizantyjski, był ściśle połączony z państwem. 
Książę kijowski nie chciał tylko konsolidacji państwa i społeczeństwa przy 
pomocy Cerkwi. Chrześcijaństwo wzmacniało jeszcze istniejącą strukturę 
społeczną oraz dawało możliwość rozwoju kulturalnego i intelektualnego 
wszystkim mieszkańcom Wielkiego Księstwa Kijowskiego. Źródłem przy-
mierza państwa i Kościoła stały się zasady apostolskie znane od IX wieku 
w przekładzie słowiańskim. Pierwsza z nich mówiła o boskim pochodzeniu 
władzy zwierzchniej i obowiązku posłuszeństwa poddanych panującemu. 
Druga wskazywała na bezwzględne posłuszeństwo Bogu i nauce Kościoła. 
Nieposłuszeństwo wobec panującego mogło być usprawiedliwione jedynie 
wówczas, gdy jego nakazy były sprzeczne z nakazami religijnymi. Książęta 
ruscy starali się postępować zgodnie z nauką Kościoła i z tego powodu współ-
cześni im pisarze cerkiewni określali rządzących jako „christolubiwych” (ko-
chających Chrystusa), „prawowiernych” czy „błagowiernych” (czyniących 
dobro). Określenia te w wielu przypadkach były prawdziwe, albowiem to elity 
społeczeństwa ruskiego stały się odpowiedzialne za prowadzenie działalności 
misyjnej. Książęta i możni fundowali cerkwie i monastery, nadawali im upo-
sażenia, bronili przed nawrotem pogaństwa.
 Podstawę prawną pod funkcjonowanie Kościoła prawosławnego na 
ziemiach ruskich dały Statuty Włodzimierza Wielkiego i Jarosława Mądre-
go, które ustalały relacje między państwem a Kościołem. Statuty określiły 
sytuację prawną duchowieństwa, zakres sądownictwa cerkiewnego, źródła 
dochodu Kościoła w postaci dziesięciny i nadań9. W oparciu o te akty prawne 
można mówić, że Cerkiew miała zagwarantowany immunitet sądowy i mająt-
kowy. Kościół prawosławny w Wielkim Księstwie Kijowskim już w połowie 
XI wieku posiadał własne sądownictwo. Sądownictwo duchowne nie było 
jednak pełne. W sprawach cywilnych kler był powoływany przed sądownic-
two książęce. 
 Szczególną rolę w organizacji Kościoła prawosławnego na ziemiach 
ruskich odgrywały monastery. Ośrodki klasztorne wpływały na kształt polity-
ki państwa. Mnisi cieszyli się niekwestionowanym autorytetem wśród panu-

9 Е. Голубинский, История Русской Церкви, t. 1, cz. 1, s. 399–409; М. Грушевський, Історія Украї-
ни–Руси, т. 3, Київ 1905, s. 284–290; Б. Флориа, Отношения государства и церкви у восточных 
и западных славян, Москва 1992, s. 5–50; H. Kowalska, Kultura staroruska XI–XVI w.: Tradycja 
i zmiana, Kraków 1998, s. 117–144; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura teologiczna na Rusi 
Kijowskiej (988–1237), Kraków 2000, s. 59–68.
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jących i wiernych. Na obszarach nowo chrystianizowanych, zanim doszło do 
ukształtowania się struktury cerkiewnej, powstawały ośrodki zakonne. Proces 
ten był szczególnie widoczny na obszarze ziem ruskich. Początki życia mo-
nastycznego na Rusi Kijowskiej kształtowały się wraz z rozwojem struktur 
Kościoła prawosławnego. Czynnikiem przyspieszającym rozwój instytucji 
cerkiewnych były monastery, których założyciele często byli określani mia-
nem „oświecicieli”. 
 Mieszkańcy Wielkiego Księstwa Kijowskiego, przyjąwszy dziedzic-
two chrześcijaństwa bizantyjskiego, naśladowali również jego organizację 
życia monastycznego. Istniały dwie formy życia klasztornego reprezentowane 
przez bliskowschodnich anachoretów i cenobitów. Żyjący samotnie anachore-
ci tylko z konieczności kontaktowali się ze światem zewnętrznym. Natomiast 
cenobici tworzyli wspólnotę, w której podstawową więź stanowiły zbiorowe 
nabożeństwa i praca fizyczna. Na ich czele stał wybierany przez wszystkich 
mnichów przełożony, zwany w klasztorach ruskich ihumenem, a w większych 
ośrodkach monasterskich – archimandrytą. Klasztory na ziemiach ruskich 
były głównymi centrami życia religijnego, fundamentem struktury cerkiew-
nej. Spośród zakonników powoływana była hierarchia cerkiewna. Monastery 
odgrywały ważną rolę kulturotwórczą i oświatową, kształtując postawy mo-
ralne wiernych. Szczególną rolę w dziejach monastycyzmu ruskiego odegrała 
Ławra Kijowsko-Pieczerska, założona przez Antoniego Pieczerskiego.
 W tworzeniu duchowych wartości każdego narodu, w tym również ro-
syjskiego, szczególna rola przypadła świętym z nim związanych. Kult pierw-
szych świętych ruskich nie tylko był wyrazem dojrzałości chrześcijaństwa na 
ziemiach ruskich, ale stanowił wyraz tożsamości religijnej i kulturowej jej 
mieszkańców. Pierwszymi kanonizowanymi świętymi byli kniaziowie Bo-
rys i Gleb, nazwani na chrzcie imionami Roman i Dawid. Obaj nie ponieśli 
męczeńskiej śmierci wprost za wiarę, ale zachowali chrześcijańską postawę 
w obliczu śmierci. Borys i Gleb zostali uznani za świętych w 1020 roku 
nie jako męczennicy, ale jako „strastotierpcy”, tzn. cierpiący męki10. W ten 
sposób powstał nowy typ świętości, znany szczególnie na ziemiach ruskich. 
Mianem „strastotierpców” nazwano w późniejszym czasie następujących 
książąt: kijowskiego Jerzego Olgowicza (zm. w 1147 roku), Andrzeja Bogo-

10 Г. П. Федотов, Святые древней Руси (X-XVII ст.), New york 1959, s. 18–31; И. Кологривов, Очер-
ки истории русской святости, Bruxelles 1961, s. 21–27; J. S. Gajek, U początków świętości Rusi 
Kijowskiej, [w:] Chrystus zwyciężył: Wokół chrztu Rusi Kijowskiej, red. J. S. Gajek, W. Hryniewicz, 
Warszawa 1989, s. 97–99.
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lubskiego (zm. w 1174 roku), muromskiego Konstantyna (zm. w 1205 roku), 
czernihowskiego Michała Wsiewołodowicza (zm. w 1246 roku)11.
 Narody szczególną czcią otaczają „równoapostołów”, a więc tych 
świętych, dzięki którym wiara chrześcijańska do nich trafiła. Tytuł „równy 
apostołom” (grecki – isoapostolos) w tradycji bizantyjskiej przypisuje się 
zwykle pierwszym misjonarzom danego kraju, np. św. Nina w Gruzji czy św. 
św. Cyryl i Metody w Słowacji. W przypadku ziem ruskich mianem tym okre-
ślano księżnę Olgę i księcia Włodzimierza. Obydwoje zostali obdarzeni tym 
tytułem nie na skutek własnej świętości, ale ze względu na ich rolę w chry-
stianizacji narodu. Hagiografowie wielokrotnie porównywali Olgę i Włodzi-
mierza do bizantyjskich świętych – cesarzowej Heleny i cesarza Konstantyna 
Wielkiego. Nawrócenie obojga książąt było darem bożym dla całego narodu 
ruskiego. Kanonizowano ich stosunkowo późno, około 1240 roku12..

 Kolejną grupę wśród pierwszych świętych ruskich stanowią „pod-
wiżnicy”. Określenie to dotyczy osób duchownych i świeckich podejmują-
cych heroiczny wysiłek duchowo-ascetyczny. Postawa „podwiżników” do-
tyczy umartwień, modlitw, walki z pokusami i złem. Miano „prepodobnych” 
nadawano mnichom, którzy poprzez ascetyczny wysiłek osiągnęli świętość 
i upodobnili się do Chrystusa. W stosunku do żyjących zakonników tytuł ten 
oznaczał czcigodnego mnicha. Określenia „prepodobny” i „podwiżnik” od-
noszono do Antoniego i Teodozego Pieczerskich oraz wielu innych świętych 
mnichów wymienionych w Pateryku Kijowsko-Pieczerskim13. Antoni i Teo-
dozy Pieczerscy byli mistrzami duchowymi i stanowili wzór życia mniszego. 
Obaj zostali kanonizowani: Antoni po 1140 roku, a w 1108 roku Teodozy14. 
Jednym z pierwszych kanonizowanych na ziemiach ruskich „podwiżników” 
była księżna połocka Eufrozyna, założycielka monasteru św. Spasa. Święta 
zakonnica przyczyniła się do rozwoju oświaty i życia monastycznego. Została 
kanonizowana przed 1187 rokiem15. Do tej grupy należy zaliczyć również 
Marcina (1120–1170) – mnicha turowskiego, Awraama (1172–1222) – twórcę 

11 И. Кологривов, op. cit., s. 21–28; Г. П. Федотов, op. cit., s. 72–94.
12 И. Кологривов, op. cit., s. 63–66; Е. Голубинский, История канонизации святых в Русской Церкви, 

Москва 1903, s. 57, 63.
13 Г. П. Федотов, op. cit., s. 32–60; Pateryk Kijowsko-Pieczerski czyli opowieści o świętych ojcach w pie-

czerach kijowskich położonych, oprac. L. Nоdzyńska, Wrocław 1993, s. 152–257.
14 Е. Голубинский, История канонизации святых…, s. 51, 60.
15 Жития святых, собр. монахиней Таисией, t. 1, New york 1983, s. 243–245; А. А. Мельников, 

Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси, Минск 1992, s. 25–40; 
A. Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnej na Białorusi, [w:] Wilno i kresy północno-wschodnie, 
t. 1: Historia i ludzkie losy, red. E. Feliksiak, A. Mironowicz, Białystok 1996, s. 81–82. 
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życia zakonnego na Smoleńszczyźnie, ascetę i cudotwórcę, Efrema (koniec 
XII wieku–1238) – hagiografa smoleńskiego i krasomówcę, oraz księżnę li-
tewską Charytynę (początek XIII wieku–1281 rok)16.
 Święci hierarchowie (biskupi) stanowią kolejną grupę osób kanoni-
zowanych. Hierarchowie ci w tradycji cerkiewnej noszą miano „światitieli” 
w związku z ich kapłańską i pasterską posługą. Biskupi nie otrzymywali 
lauru świętości tylko za akty heroicznej ascezy, ale głównie za posługę Ko-
ściołowi. Wielu pierwszych „światitieli” wywodziło się z mnichów Ławry 
Kijowsko-Pieczerskiej17: św. Nikita – władyka nowogrodzki (zm. 1108), św. 
Stefan – władyka włodzimiersko-wołyński (zm. 1094), św. Efrem – biskup 
perejasławski (zm. 1110), św. Nikifont – władyka nowogrodzki (zm. 1157), 
św. Konstantyn – biskup czernihowski (zm. 1159), św. Laurencjusz – ordyna-
riusz diecezji turowskiej (1182–1194). Świętych hierarchów ceniono za zapał 
misyjny, obronę prawdziwej wiary, działalność kaznodziejską, zaangażowanie 
społeczne, troskę o chorych i ubogich. Jednym z najwybitniejszych świętych 
hierarchów, którzy pozostawili bogatą spuściznę kaznodziejsko-literacką był 
św. Cyryl Turowski18. Do grupy „światitieli” należą czterej biskupi połoc-
cy: Mina (1105–1116), Dionizy (1166–1187), Ignacy (1197–1210) i Szymon 
(1266–1289). Biskupi ci odegrali istotną rolę w rozwoju chrześcijaństwa na 
terenie Ziemi Połockiej, a swoją działalnością oświatową i społeczną przy-
czynili się do wzrostu znaczenia Cerkwi prawosławnej19.
 Osobną grupę świętych w Rosji stanowią „błagowierni” książęta. 
Mianem tym, oprócz Włodzimierza i Olgi, określano panujących, którzy 
przyczynili się do rozwoju chrześcijaństwa i prowadzili życie zgodne z nauką 
Cerkwi20. Do tego grona należy książę smoleński Rościsław (1126–1168). Za 
„błagowiernych” uważano również dwóch innych książąt smoleńskich: Kon-
stantego (XIII) i Teodora (1240–1299) oraz księcia Aleksandra Newskiego 
(1220–1263). Książę Aleksander Newski obronił ziemie ruskie przed najaz-
dem Szwedów (1240) i krzyżaków (1242), a przez to umożliwił prawosławiu 

16 Жития святых…, t. 2, s. 79, 108–109, 223, 245; Г. П. Федотов, op. cit., s. 61–71; А. А. Мельников, 
op. cit., s. 52–54, 91–101, 171–174; A. Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnej na Białorusi…, 
s. 83–88.

17 И. Кологривов, op. cit., s. 75–84; Г. П. Федотов, op. cit., s. 95–117.
18 J. S. Gajek, U początków świętości Rusi Kijowskiej…, s. 101-103.
19 Жития святых…, t. 1, s. 95, 243–245; А. А. Мельников, op. cit., s. 21–25, 41–43; A. Mironowicz, 

Święci w Cerkwi prawosławnej na Białorusi…, s. 79–81.
20 Жития святых…, t. 1, s. 154; А. А. Мельников, op. cit., s. 69–73; A. Mironowicz, Święci w Cerkwi 

prawosławnej na Białorusi…, s. 84–85.
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przetrwanie w swym państwie. Do grona świętych panujących za podobne 
zasługi dołączył książę moskiewski Daniel (zm. 1303).

obraz 1
Książę Wielkiego Nowogrodu Aleksander Newski

Źródło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Alexander Newski”, inf. 10 X 2012.

 W pierwszych wiekach chrześcijaństwa kanonizowanych męczenni-
ków, którzy zginęli za wiarę na ziemiach ruskich, było niewielu. Poza wspo-
mnianymi już władykami misyjnymi, nowogrodzkim Teodorem i rostowskim 
Leonem, którzy zostali zamordowani przez ludność pogańską21, kolejnym mę-
czennikiem był legendarny Merkury Smoleński. Święty rycerz, obrońca wiary 
chrześcijańskiej miał zginąć w wojnie z Tatarami w 1238 roku. W II połowie 
XIII i w XIV wieku w miejsce kultu „równych apostołom”, „strastotierpców”, 
„prepodobnych”, „podwiżników” i „światitieli” pojawili się męczennicy za 
wiarę. Do tego grona należy męczennik Elizeusz Ławryszewski (XIII/XIV), 

21 Pateryk..., s. 172, 199.
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założyciel monasteru ławryszewskiego oraz święci wileńscy Antoni, Jan i Eu-
stachy (poczatek XIV wiek–1347 rok), którzy przyczynili się do rozwoju 
chrześcijaństwa na Litwie przed 1386 rokiem22.

2. W księstwie moskiewskim 

 Na początku lat dwudziestych XIII wieku ziemie ruskie przeżywa-
ły głęboki kryzys. W 1223 roku Tatarzy najechali ziemie ruskie, a w 1240 
roku zdobyli Kijów. Większość ziem ruskich została włączona do państwa 
mongolskiego. Osamotniony Nowogród przeciwstawił się agresji niemieckiej 
i szwedzkiej. Okres najazdów mongolskich przyniósł dekompozycję w cer-
kiewnej strukturze organizacyjnej oraz lata prześladowań duchowieństwa 
i wiernych. Odrodzenie życia religijnego na Rusi Moskiewskiej nastąpiło na 
początku XIV wieku. Wówczas bowiem rozpoczął się proces jednoczenia 
ziem ruskich i ich wyzwalania spod jarzma mongolskiego. Książęta moskiew-
scy mogli zintegrować ziemie ruskie i zamieszkałe na ich terytorium ludy 
jedynie przy pomocy Cerkwi.
 Na dużą skalę rozwijało się życie monastyczne, a chrześcijaństwo 
przeniknęło do wszystkich sfer życia (polityki, kultury). Stan duchowny 
przyjmowała znaczna część elity społeczeństwa. Nowy impuls do życia du-
chowego mieszkańców ziem ruskich wniósł św. Sergiusz z Radoneża (1314–
1392), propagator życia kontemplacyjnego i założyciel Ławry Trójcy Świę-
tej. Ławra, nazwana później Troicko-Siergiejewską, położona na północny 
zachód od Moskwy, stała się centrum duchowym rosyjskiego prawosławia. 
Św. Sergiusz zgromadził wokół siebie liczne grono eremitów i był niekwe-
stionowanym autorytetem dla książąt moskiewskich również w sprawach 
politycznych. Z błogosławieństwa św. Sergiusza książę moskiewski Dymitr 
Doński (1359–1389) pokonał w 1380 roku wojska chana tatarskiego Mamaja 
na Kulikowym Polu. Z inspiracji św. Sergiusza doszło do powstania ponad 
pięćdziesięciu ośrodków monastycznych, które promieniowały swoją ducho-
wością i kulturą. Ikona Matki Bożej, którą św. Sergiusz błogosławił rycerzy 
na wojnę z Tatarami, zwana Dońską, stała się obiektem powszechnego kultu. 

22 Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, кг. 3, Москва 1905, s. 693–696; кг. 8, Москва 
1906, s. 211–218; Е. Голубинский, op. cit., s. 76–109; А. А. Мельников, op. cit., s. 69–73, 102–107, 
140–152, 171–174; A. Mironowicz, Święci w Cerkwi prawosławnym na Białorusi…, s. 86–94.
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Podobny był powszechny kult ikon Matki Bożej Smoleńskiej, Nowogrodz-
kiej, Połockiej i Włodzimierskiej.
 Wyrazem rozwoju duchowego społeczności ruskiej było pojawienie 
się w końcu XIV wieku dwóch wybitnych ikonopisców: Teofana Greka, au-
tora fresków w nowogrodzkim soborze Przemienienia Pańskiego i Andrze-
ja Rublowa (ok. 1360–1430), twórcy przesiąkniętej głębią symboliki ikony 
Trójcy Świętej Obaj wywarli duży wpływ na rozwój sztuki ikonograficznej 
na ziemiach ruskich. Na północy państwa moskiewskiego mnisi cudotwórcy 
Sergiusz i Herman założyli około 1329 roku monaster na Wałaamie, który 
w następnych stuleciach stał się jednym z najsłynniejszych rosyjskich ośrod-
ków zakonnych, przyciągających tysiące pielgrzymów.

zdjęcie 1
Ławra Trójcy Świętej założona przez św. Sergiusza z Radoneża

Źrodło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Ławra Troicko-Siergijewska”,  
inf. 10 X 2012.
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obraz 2
Ikona Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa

Źrodło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Andriej Rublow”, inf. 10 X 2012.

 Wyzwolenie ziem ruskich z niewoli mongolskiej zbiegło się w czasie 
z upadkiem Konstantynopola. Mieszkańcy Księstwa Moskiewskiego uważali, 
zgodnie z tradycją bizantyjską, że państwo jest tak samo potrzebne do zba-
wienia jak Cerkiew, a ścisłe powiązanie państwa z Cerkwią wyraża związek 
ludzi z Bogiem. Po 1453 roku na Rusi Moskiewskiej wśród prawosławnych 
powszechnie panowało przekonanie, że uprawnienia cesarstwa bizantyjskiego 
przeszły na „trzeci Rzym”, czyli Moskwę. Już od czasów, kiedy Iwan III 
poślubił Zofię – bratanicę ostatniego z przedstawicieli bizantyjskiej dynastii 
Paleologów, następował proces sakralizacji władzy. Przekonanie, że Rosyjska 
Cerkiew Prawosławna jest obrońcą prawdziwego chrześcijaństwa, a Moskwa 
stolicą nowego cesarstwa dało swój wyraz w Posłaniu do wielkiego księcia 
Wasyla o poprawieniu znaku Krzyża świętego i rozpuście sodomskiej mnicha 
Filoteusza z klasztoru pskowskiego do wielkiego księcia Wasyla III (1505–
1533). Mnich pskowski po raz pierwszy nazwał Moskwę „trzecim Rzymem”23. 
Idea ta za panowania Iwana IV zaczęła przybierać realne kształty. Władca 

23 A. W. Serczyk, Prehistoria imperium czyli imperialne oblicze absolutyzmu rosyjskiego, [w:] Cywilizacja 
Rosji Imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002, s. 31–33.
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oficjalnie przyjął tytuł cara, a przełożony monasteru wołokołamskiego Józef 
(1439–1515) ogłosił potrzebę jedności Cerkwi i państwa w celu realizacji 
Królestwa Bożego na ziemi. Według św. Józefa Wołokołamskiego, władca 
ludzki w swej naturze posiada boski charakter z uwagi na swą opatrznościową 
rolę. Współpraca między państwem i Cerkwią trwała od dawna. Fakt ten nie 
oznaczał, że nie było tarć wewnątrz Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
 W prawosławiu rosyjskim doszło do wielkiego sporu na temat życia 
monastycznego i stosunku do władzy świeckiej. Nil Sorski (1433–1508) i he-
zychaści zza Wołgi byli zwolennikami poglądu, że Cerkiew powinna być nie-
zależna od państwa, a w sprawach religijnych nie powinna odwoływać się do 
administracji państwowej. Według Nila Sorskiego, monastery muszą pozostać 
ubogimi i wyrzec się własności ziemskiej. Natomiast Józef Wołokołamski 
głosił zasadę ścisłego powiązania Cerkwi z państwem. Mnich wołokołamski 
uważał, że monastery powinny posiadać dobra ziemskie i współpracować 
z władzą świecką, albowiem tylko tą drogą mogły wypełniać swoją misję 
społeczną24. Pod wpływem jego nauki, kiedy w końcu XV wieku na terenie 
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego pojawiły się liczne sekty „strygolników” 
i „zżydowiałych”, sekty te były wspólnie zwalczane przez panującego i hie-
rarchię cerkiewną25. 
 Duży wpływ na rozwój życia duchowego miał pochodzący z Epiru 
Maksym Grek (1480–1556), sprowadzony do Rosji w celu dokonania przekła-
dów tekstów liturgicznych z języka greckiego. Maksym Grek popierał poglądy 
uczniów Nila Sorskiego, za co został uwięziony przez Iwana IV. Ostatecznie 
w 1551 roku synod moskiewski pod presją cara zatwierdził współpracę pań-
stwa i Cerkwi oraz doprowadził do uwolnienia Maksyma Greka. W 1996 roku 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna, po odnalezieniu relikwii zakonnika greckie-
go, kanonizowała Maksyma Greka. Synod „stu rozdziałów” spowodował ruch 
odnowy w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Najwybitniejszą postacią tego 
ruchu stał się protopop Awwakum, który stworzył własną społeczność religij-
ną, pozostającą poza oficjalnymi strukturami Cerkwi – „staroobrzędowców”. 
W tym okresie nastąpił rozwój ośrodka zakonnego na Wyspach Sołowieckich 
na Morzu Białym. Święci mnisi sołowieccy Sawwacjusz (zm. 1435), Zozym 
(zm. 1478) i Herman (zm. 1484) stworzyli wielkie duchowe centrum rosyj-
skiego prawosławia. 

24 Ю. А. Бабинов, Эволюция государственно-церковных отношений в Российской империи, [w:] 
Cywilizacja Rosji Imperialnej…, s. 265–266.

25 J. Keller, Prawosławie, Warszawa 1982, s. 183–184.
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 Za panowania Iwana IV Groźnego Rosja prowadziła wojny ze Szwe-
cją i Polską oraz rozpoczęła podbój Syberii. Bezwzględne rządy Iwana IV 
doprowadziły do konfliktu między panującym a duchowieństwem. Metro-
polita moskiewski Filip domagał się niezależności Cerkwi, za co padł ofiarą 
gniewu carskiego (1568). Obecnie metropolita Filip, obok metropolitów mo-
skiewskich Piotra (zm. 1326), Aleksego (zm. 1378) i Jonasza (zm. 1461) są 
szczególnie czczonymi świętymi. Metropolici bronili niezależności Cerkwi od 
władzy państwowej. Podobną postawę wykazał św. Gennadiusz, arcybiskup 
nowogrodzki (zm. 1504). Za świętego został uznany zamordowany carewicz 
Dymitr, książę moskiewski i uglicki (zm. 1591).
 W XVI wieku na ziemiach Rusi Moskiewskiej zrodził się ruch „ju-
rodiwych” – „chrystusowych szaleńców”. Ta specyficzna grupa proroków, 
wywodząca się z różnych grup społecznych, posiadała wielką charyzmę 
oraz wpływała na postawę cara i jego otoczenie. W okresie tym myśl teolo-
giczna i ikonografia przeżywały kryzys. Po śmierci Iwana IV, za panowania 
Borysa Godunowa ustanowiono w 1589 roku w Moskwie patriarchat. Pierw-
szym patriarchą został metropolita moskiewski Hiob (1589–1605). 

obraz 3
Patriarcha moskiewski Hiob

Źrodło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Hiob (patriarcha Moskwy)”, inf. 10 X 
2012.
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 W końcu XV wieku Księstwo Moskiewskie zaczęto określać termi-
nem Rosja. Nazwa ta upowszechniła się w ciągu XVI wieku, a jako urzędowa 
w odniesieniu do państwa funkcjonowała od 1721 roku. Państwo rosyjskie 
miało charakter wieloetniczny. Obok Rosjan zamieszkiwali w nim Białoru-
sini, Ukraińcy, Niemcy, Tatarzy, Baszkirzy, Mordwini. Po włączeniu Syberii 
w XVII wieku w Rosji znaleźli się również Jakuci, Buriaci, Ewenkowie.
 Po śmierci Borysa Godunowa w Rosji nastąpił okres konfliktów we-
wnętrznych, które przeszły do historii jako lata Wielkiej Smuty. W okresie 
interwencji polskiej w Rosji, zwanej dymitriadami, doszło do osłabienia pań-
stwa. Bunty chłopskie i kozackie, najazdy Polaków i próby papiestwa zmie-
rzające do wprowadzenia unii kościelnej doprowadziły w Rosji do zniszczeń 
i wyludnienia miast. Lata Wielkiej Smuty ponownie zjednoczyły Cerkiew 
i państwo. Patriarcha Hermogenes (1606–1612), zanim został aresztowany 
i zamorzony głodem w więzieniu przez Polaków (zm. 1612), nawoływał do 
oporu ludowego. Hermogenes został wkrótce uznany za świętego męczennika 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej26. 

3. za panowania dynastii romanowów

 Po usunięciu z Moskwy wojsk obcych w 1613 roku na tron carski 
wybrano Michała Romanowa (1613–1645), syna nowego patriarchy Filareta, 
który zapoczątkował dynastię Romanowów. Do 1694 roku w stosunkach mię-
dzy państwem a Kościołem panowała pełna harmonia. Wzrost znaczenia kraju 
nastąpił za panowania cara Aleksego Michajłowicza (1645–1676), kiedy to po 
wojnie z Rzecząpospolitą przyłączona została do Rosji Lewobrzeżna Ukraina 
z Kijowem, Ziemie Czernihowska, Bracławska i Siewierska. W okresie tym 
wśród mieszkańców Rosji nastąpił wzrost świadomości religijnej. W 1652 
roku godność patriarchy objął Nikon (1605–1681), który zreformował liturgię, 
niektóre obrzędy i wprowadził korekty w rosyjskich księgach cerkiewnych. 
Modyfikacji uległa ortografia cerkiewna i wymowa słowa Jezus („Iisus” za-
miast „Isus”). Patriarcha w istotny sposób wpływał na życie polityczne i cara 
Aleksego Michajłowicza. Przeciwko reformom Nikona wystąpiła opozycja 
skupiona wokół wspomnianego protopopa Awwakuma Pietrowicza (1620–
1682). Zwołany do Moskwy sobór w 1666 roku zatwierdził reformy Nikona 

26 Священномученик Ермоген, патриарх московский и всея Руси, чудотворец, [w:] Православные 
святыни, Москва 2003, s. 77–81.
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i potępił zwolenników Awwakuma. Zwolennicy Awwakuma – „staroobrzę-
dowcy” poddani zostali prześladowaniom. Sam Awwakum, więziony przez 
wiele lat, w 1682 roku został spalony na stosie. Natomiast Nikon w 1667 roku 
za rządy teokratyczne w Cerkwi został osądzony przez patriarchów wschod-
nich i odsunięty od swej godności.

zdjęcie 2
Cerkiew św. Wasyla Błogosławionego na Kremlu 

Źrodło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Cerkiew Wasyla Błogosławionego”, inf. 
10 X 2012.
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4. W imperium rosyjskim

 Istotne zmiany w życiu religijnym Rosji nastąpiły za panowania Pio-
tra I (1682–1725). Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie potrafiła skutecznie 
przeciwstawić się reformom politycznym Piotra I, który po śmierci patriarchy 
Adriana (1700) nie dopuścił do wyboru jego następcy. Ostatecznie Piotr Wiel-
ki zniósł patriarchat i zastąpił go instytucją Świątobliwego Synodu, którego 
członków sam mianował. Rzeczywistą władzę w Świątobliwym Synodzie 
sprawował urzędnik świecki – oberprokurator. Likwidacja patriarchatu mo-
skiewskiego była aktem wymierzonym przeciwko dotychczasowej strukturze 
cerkiewnej, przeciwko kanonom prawosławnym oraz całej tradycji bizantyj-
skiej i rosyjskiej. Decyzja Piotra I przyniosła głębokie skutki w funkcjono-
waniu Cerkwi rosyjskiej27. 
 Po śmierci Piotra I Rosja popadła w okres kryzysu wewnętrznego. 
Ponowny wzrost jej znaczenia nastąpił za panowania cesarzowych Elżbiety 
(1741–1762) i Katarzyny II (1763–1796). Rosja zajęła południowo-wschod-
nią Finlandię, wygrała dwie wojny z Turcją, doprowadziła do osłabienia Prus 
i Francji, uczestniczyła w rozbiorze Rzeczpospolitej. Zdobycze terytorialne 
Rosji spowodowały, że w jej granicach znaleźli się mieszkańcy innych wy-
znań chrześcijańskich i niechrześcijańskich. W 1796 roku na ogólną liczbę 
41 175 tys. ludności Rosji Rosjanie stanowili 48,9 proc. Oprócz Rosjan w gra-
nicach imperium mieszkali Ukraińcy (19,8 proc.), Białorusini (8,3 proc.), Po-
lacy (6,2 proc.), Tatarzy (2,2 proc.), Finowie (2,2 proc.), Litwini (2,0 proc.), 
Łotysze (1,7 proc.), Żydzi (1,4 proc.), Estończycy (1,2 proc.), Mordwini 
(0,8 proc.), Czuwasze (0,8 proc.), Niemcy (0,6 proc.), Baszkirzy (0,5 proc.), 
inne narodowości (2,9 proc.). Podział narodowościowy przekładał się na po-
dział wyznaniowy. Wyznawcami prawosławia w większości byli przeważnie 
Rosjanie, Ormianie, Białorusini i Ukraińcy. Część Białorusinów i Ukraińców 
była grekokatolikami, a część Rosjan – staroobrzędowcami. Polacy, Litwini 
oraz część Niemców i Ormian byli wyznania rzymskokatolickiego. Wyznanie 
protestanckie dominowało wśród Łotyszy, części Niemców, Finów i Estoń-
czyków. Islam wyznawali Tatarzy i inne ludy w części azjatyckiej Rosji. Juda-

27 Н. Павленко, Петр Первый, Москва 1975, s. 306–307; W. A. Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław 1990, 
passim; B. A. Uspieński, W. M. Żywow, Car i Bóg: Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji, 
Warszawa 1992, s. 86–88; A. Mironowicz, Polityka Piotra I wobec Kościoła prawosławnego w Rosji 
i w Rzeczypospolitej, [w:] Cywilizacja Rosji Imperialnej…, s. 277–294.
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izm wyznawali Żydzi. Pozostałe ludy wyznawały buddyzm, lamaizm i religie 
pogańskie28.
 W XVIII wieku nastąpiły kolejne ograniczenia wobec Cerkwi pra-
wosławnej, zwłaszcza za panowania Katarzyny II. Ta ostatnia „oświecona 
caryca” doprowadziła do likwidacji w 1764 roku około 75 proc. klasztorów, 
a ich dobra zostały sekularyzowane. Cerkiew prawosławna odsunięta została 
od wpływu na życie publiczne. Metropolita Rostowa Arseniusz za protesty 
przeciwko prześladowaniom został zdegradowany i uwięziony w twierdzy. 
Między panującymi w Rosji, ulegającymi wpływom zachodnim, a duchowień-
stwem i ludem, pozostającym w dawnej wschodniej tradycji chrześcijańskiej 
pojawił się wyraźny rozdźwięk. Efektem tego rozdźwięku było pojawienie się 
na szeroką skalę ruchu sekciarskiego. 
 W II połowie XVIII wieku, w okresie ograniczania przez władzę struk-
tur cerkiewnych i jej stanu materialnego, doszło do ponownego odrodzenia 
życia religijnego w Rosji i wzrostu znaczenia duchowieństwa prawosławnego 
w życiu narodu. Rozwój myśli teologicznej nastąpił w Rosji za sprawą upo-
wszechnienia się nauczania św. Tichona Zadońskiego (1724–1783), biskupa 
woroneskiego. Jego nauczanie oparte na fundamencie Ewangelii i dzieł Ojców 
Cerkwi popularyzowało powszechność zbawienia rodzaju ludzkiego. Dzięki 
jego poglądom w XIX wieku pojawiły się nowe ośrodki zakonne, o charak-
terze kontemplacyjnym i modlitewnym. W Rosji popularna stawała się insty-
tucja „starczestwa” – mnichów o głębokiej mądrości i wiedzy. Odnowę życia 
zakonnego zapoczątkował żyjący w XVIII wieku mnich Paisjusz Wieliczkow-
ski (1722–1794). Jemu też przypisuje się odrodzenie życia intelektualnego 
w klasztorach i upowszechnienie tekstów nauczania świętych ojców Cerkwi. 
Praca Paisjusza Wieliczkowskiego Dobrotolubije, będąca zbiorem wyjątków 
pism ojców Cerkwi greckiej, stanowi podstawowy podręcznik do poznania 
prawdziwych zasad życia chrześcijanina.
 Poglądy charyzmatycznych starców, obdarzonych szczególnymi zdol-
nościami przewidywania (uczniowie św. Paisjusza Wieliczkowskiego, mnisi 
z pustelni Optino)29, a zwłaszcza św. Serafina Sarowskiego wpływały na elity 
społeczeństwa ruskiego z carem włącznie. Św. Serafin (1759–1833) głosił 
radosne przesłanie zmartwychwstania Chrystusa. Odwiedzających jego pu-
stelnię koło Sarowa witał słowami: „Radujmy się, Chrystus zmartwychwstał”. 

28 В. М. Кабузан, Народы России в первой половине XIX в.: Численность и этнический состав, 
Москва 1992, s. 125; P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji, Warszawa 2002, s. 87–88.

29 Оптина Пустынь, [w:] Православные святыни, Москва 2003, s. 302–308.
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Do pustelni Optino po poradę przybywali filozofowie i pisarze: Mikołaj Go-
gol (1809–1852), Fiodor Dostojewski (1821–1911), Włodzimierz Sołowiow 
(1853–1900), Lew Tołstoj (1828–1911)30. Twórczość wymienionych pisarzy 
była przesiąknięta etyką i filozofią chrześcijańską. Paweł Floreński (1882–
1937) i Sergiusz Bułhakow (1871–1944) odkryli w Cerkwi wszechświat 
i miłość Boga do człowieka. Na postawę elit petersburskich wpływ miała 
pochodząca z rodu arystokratycznego Ksenia, która poprzez pracę fizyczną 
i modlitwę uzyskała moc uzdrawiania31.

obraz 4
Ikona św. Serafina Sarowskiego

Źrodło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Serafin z Sarowa”, inf. 10 X 2012.

 Za panowania Aleksandra I (1800–1824) nastąpił dalszy wzrost zna-
czenia Rosji w Europie, zwłaszcza po odparciu najazdu wojsk Napoleona I na 
Moskwę w 1812 roku. Car rosyjski był inicjatorem Świętego Przymierza, 
a Rosja uzyskała miano „żandarma Europy”. Aleksander I prowadził polity-
kę tolerancyjną wobec innowierców. Za panowania Mikołaja I, Rosja zajęła 

30 Источник святого Серафима, [w:] Православные святыни…, s. 8–12.
31 Часовня блаженной Ксении Петербургской, [w:] Православные святыни…, s. 44–48.
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Azerbejdżan (1828), Besarabię (1829) i znaczne obszary w środkowej Azji 
z zamieszkałą tam ludnością niechrześcijańską. Carat w celu zapewnienia 
sobie poparcia ludności rosyjskiej popierał ideologię państwa prawosławnego 
opartego na symbiozie „prawosławia, samowładztwa i narodowości”. Teorię 
oficjalnej ludowości zawierającej się w formule „prawosławie, samowładztwo 
i narodowość” stworzył w 1833 roku Sergiusz Uwarow. Koncepcję tę roz-
winął oficjalny historiograf imperium Mikołaj Ustriałow na kartach Historii 
rosyjskiej opublikowanej w latach 1837–1841. Po doświadczeniach z powsta-
niem listopadowym starano się wyeliminować katolickie i polskie wpływy 
w zachodnich prowincjach imperium, a jej mieszkańców połączyć poczuciem 
więzi z państwem rosyjskim i Cerkwią prawosławną32. W odróżnieniu od 
poprzednika car Mikołaj I wspierał tendencje integrystyczne w Cerkwi pra-
wosławnej. Ważnym elementem tworzenia więzi mieszkańców imperium było 
ukształtowanie wśród Litwinów, Białorusinów i Ukraińców świadomości ich 
historycznej wspólnoty z Rosją i Rosyjską Cerkwią Prawosławną. 
 W XIX wieku na terenie Imperium Rosyjskiego doszło do licznych 
powstań narodowych i wystąpień chłopskich. Pod ich wpływem car Alek-
sander II przeprowadził uwłaszczenie chłopów (1861), reformy wojskowe, 
sądownicze i administracyjne. Aleksander III ograniczył wiele reform. Car 
wspierał rozwój stosunków kapitalistycznych. W Rosji powstały nowe okręgi 
przemysłowe w Zagłębiu Donieckim i Baku. Cerkiew prawosławna poparła 
zniesienie poddaństwa, ale niechętnie odniosła się do wszelkich tendencji 
rewolucyjnych i socjalistycznych – tak popularnych wśród inteligencji rosyj-
skiej. W środowisku wyższego duchowieństwa odradzały się tendencje nieza-
leżności Cerkwi od państwa. Zwolennikiem autonomii Cerkwi był metropolita 
moskiewski Filaret (zm. 1867). Inni biskupi, nie mogąc uniezależnić Cerkwi 
od wpływu państwa, wybierali życie w klasztorze, np. Ignacy Branczaninow 
(1807–1867), Ambroży z pustelni Optino (zm. 1891) czy Teofan Pustelnik 
(1815–1894). Wszyscy oni upowszechniali wśród wiernych duchowość typu 
hezychastycznego. Izolacji kleru rosyjskiego sprzyjało jego pochodzenie z ro-
dzin duchownych. Inny nurt w postawie duchowieństwa reprezentował św. 
Jan z Kronsztadu (1829–1909). Kapłan propagował udział w codziennej li-

32 A. de Lazari, Narodowość oficjalna, [w:] Idee w Rosji: Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de 
Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 280; K. Błachowska, Wiele historii jednego państwa: Obraz dziejów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1596 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, 
litewskich i białoruskich w XIX wieku, Warszawa 2010, s. 71–72.
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turgii, pomoc biednym i głosił potrzebę niesienia oświaty szerokim masom33. 
Twórczość literacka wybitnych pisarzy rosyjskich tego okresu była przesiąk-
nięta duchowością prawosławia (Gogol, Tołstoj, Dostojewski). Włodzimierz 
Sołowiow (1853–1900) siłował dokonać syntezy zachodniego racjonalizmu 
i „wiedzy serca” opartej na duchowości wschodniej.

zdjęcie 3
Cerkiew Chrystusa Zbawiciela w Moskwie wybudowana  

w latach 1839–1883, zburzona przez bolszewików w 1931 roku  
i odbudowana w latach 1990–1999

Źrodło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Sobór Chrystusa Zbawiciela w Mo-
skwie”, inf. 10 X 2012.

 Cerkiew przy pomocy państwa prowadziła liczne misje. Misjonarze 
rosyjscy przejawiali swoją aktywność od ziem polskich i Bałtyku na zacho-
dzie, do Alaski i Kalifornii na wschodzie, od Murmańska na północy, do 
Kaukazu, Środkowej Azji i Chin na południu. Wielu misjonarzy zapocząt-
kowało rozwój chrześcijaństwa na wspomnianym obszarze, a ich imiona 

33 O. Clément, Kościół prawosławny od roku 1054 do współczesności, [w:] Encyklopedia religii świata, 
cz. 1: Historia, Warszawa 2002, s. 465–466.
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zostały wpisane w poczet świętych. Przykładem wybitnych osiągnięć misyj-
nych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej była działalność: św. biskupa Stefana 
Permskiego, prepodobnego Trefona i Hermana – ewangelizatorów Alaski, 
mnichów monasteru na Wałaamie i Sołowkach, równego apostołom Miko-
łaja, arcybiskupa Japonii, św. metropolity Innocentego, apostoła Ameryki, 
archimandryty Makarego (Głucharowa), apostoła kraju ałtajskiego. W II po-
łowie XIX wieku powstało Prawosławne Towarzystwo Misyjne Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej. W XIX wieku obserwowano wzmożoną działalność 
misyjną na obszarach Syberii, na Dalekim Wschodzie (Japonia, Korea, Chiny) 
i Bliskim Wschodzie. Działalność misyjna była prowadzona wśród pogan, 
wyznawców islamu i buddyzmu. Na terenie Jerozolimy i Palestyny Towarzy-
stwo Rosyjskie wspierało prawosławnych Arabów i sprawowało opiekę nad 
wieloma miejscami świętymi. Działalność misyjna została przerwana przez 
rewolucję bolszewicką w 1917 roku.
 W końcu XIX stulecia ukształtowały się ruchy narodowe na obsza-
rze Cesarstwa Rosyjskiego i nastąpiła bliska korelacja między narodowością 
a religią. W 1897 roku na terytorium Rosji dominowała ludność prawosławna 
(75 proc.) zamieszkała głównie w europejskiej części Rosji i na obszarach 
syberyjskich skolonizowanych przez Rosjan. W peryferyjnych prowincjach 
imperium prawosławie było słabo rozpowszechnione. W Królestwie Pol-
skim dominowali katolicy, w Finlandii, Estonii, Łotwie protestanci, a w Azji 
Środkowej muzułmanie. W sumie w Rosji w 1897 roku było 87 121 tys. 
prawosławnych, 11 468 tys. katolików, 2 199 tys. staroobrzędowców, 1 218 
tys. wyznawców Cerkwi ormiańskiej, 3 764 tys. protestantów, 13 906 tys. 
wyznawców islamu, 5 214 tys. wyznawców judaizmu, 170 tys. buddyzmu 
i lamaizmu34.
 Na początku XX wieku Cerkiew domagała się przywrócenia niezależ-
ności od państwa i reaktywowania patriarchatu. W 1904 roku zapadała decy-
zja o zorganizowaniu soboru. Prace rozpoczęły komisje przedsoborowe, które 
miały zreformować Cerkiew prawosławną i określić jej miejsce w państwie. 
Tymczasem klęska Rosji w wojnie z Japonią (1904–1905) i wybuch rewolucji 
w latach 1905–1907 przyspieszyły reformy polityczne. Manifest cara z 1905 
roku wprowadził tolerancję wyznaniową, zwiększył wolności obywatelskie, 
ograniczył cenzurę oraz powoływał do życia namiastkę parlamentu – Dumę 
Państwową. Car Mikołaj II pozostawał pod wpływem, mieniącego się star-

34 P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji…, s. 117–119.
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cem, Grigorija Rasputina. Postawa Rasputina miała negatywne skutki na 
rządy ostatniego panującego z dynastii Romanowów. W stosunkach między 
hierarchią cerkiewną a dworem doszło do ostrego konfliktu35.
 Wybuch I wojny światowej i klęski poniesione na wojnie w pierw-
szych latach jej trwania przyspieszyły tendencje rewolucyjne. Bezrobocie, 
wzrost wpływów ugrupowań socjaldemokratycznych wśród społeczeństwa 
rosyjskiego i kryzys wewnętrzny państwa doprowadziły w 1917 roku najpierw 
do wybuchu rewolucji lutowej, a następnie październikowej. Druga rewolucja 
obaliła rząd demokratyczny i wprowadziła dyktaturę komunistyczną trwającą 
do 1991 roku. W okresie obu rewolucji Cerkiew pozostała wierna carowi. 
Po obaleniu monarchii, zanim rozpoczęły się prześladowania Cerkwi przez 
bolszewików, doszło na Kremlu do zwołania soboru, na którym przywrócono 
kanoniczną wybieralność biskupów i reaktywowano patriarchat. Patriarchą 
moskiewskim został w 1917 roku arcybiskup wileński Tichon (1917–1925). 
W roku reaktywowania patriarchatu w Moskwie Rosyjska Cerkiew Prawo-
sławna miała w posiadaniu 78 tys. cerkwi i kaplic oraz 1253 monasterów 
i skitów. Cerkiew liczyła 130 biskupów, 120 tys. duchownych świeckich oraz 
95 tys. zakonników i zakonnic36. Do patriarchatu należało 57 seminariów 
i cztery akademie teologiczne. Dojście do władzy bolszewików całkowicie 
zmieniło położenie prawne i materialne Cerkwi.

5. W komunistycznej niewoli

 Do 1941 roku reżim komunistyczny zwalczał Cerkiew prawosławną 
oraz inne kościoły i związki wyznaniowe. Chrześcijanie, zwłaszcza wyznaw-
cy prawosławia, doznali licznych prześladowań i cierpień. W 1918 roku Lenin 
dokonał rozdziału Cerkwi od państwa i wydał dekret o konfiskacie majątków 
cerkiewnych. Zamknięto prawie wszystkie klasztory i szkoły cerkiewne. Za-
kazano działalności akademii teologicznych i seminariów oraz prowadzenia 
katechezy. W 1922 roku skonfiskowano naczynia liturgiczne. Konstytucja 
z 1918 roku, chociaż gwarantowała wolność sumienia i wyznania, w prak-
tyce nie była przestrzegana. Patriarcha Tichon ekskomunikował wszystkich 

35 Ю. А. Бабинов, op. cit., s. 270–271; zob. С. Л. Фирсов, Православная Церковь и государство 
в последнее десятилетие существования самодержавия в России, Санкт-Петербург 1996, passim.

36 Д. В. Поспеловский, Русская православная Церковь. Испытания начала ХХ века, „Вопросы 
истории”, 1993, № 1, s. 35; M. V. Shkarovsky, The Russian Orthodox Church in the Twentieth Century, 
[w:] The Orthodox Church in Eastern Europe ..., s. 362–363.



112

CERKIEW PRAWOSŁAWNA W DZIEJACH ROSJI

ochrzczonych, którzy prześladowali Cerkiew oraz wezwał do modlitwy i bier-
nego oporu. Patriarcha potępił również tych duchownych, którzy współpraco-
wali z komunistami i tworzyli ruch „odnowicielski” w Cerkwi37. Większość 
biskupów wraz z patriarchą Tichonem w latach 1920–1923 uwięziono na Wy-
spach Sołowieckich na Morzu Białym, które stały się największym gułagiem 
bolszewickim. Tylko w pierwszym okresie władzy radzieckiej zginęło około 
50 biskupów i kilka tysięcy duchownych. Wielu pomordowanych biskupów 
i duchownych za swoją postawę obecnie zostało kanonizowanych i uznanych 
za świętych męczenników. Kanonizacji dostąpił m.in. metropolita Piotrogro-
du Beniamin (Kazanski), zamordowany w 1922 roku38.

zdjęcie 4
Patriarcha moskiewski Tichon (Bieławin)

Źrodło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Tichon (patriarcha Moskwy)”, inf. 10 X 
2012.

37 Ю. А. Бабинов, op. cit., s. 273–274; А. Н. Кашеваров, Церковь и власть: Русская Православная 
Церковь в первые годы Советской власти, Санкт-Петербург 1999, s. 102–103; M. V. Shkarovsky, 
op. cit., s. 370–378.

38 Л. Регельсон, Трагедия Русской Церкви. 1917–1953, Paris 1977, s. 217.
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 Pod presją opinii publicznej w 1925 roku patriarcha Tichon został 
zwolniony z więzienia i w swym ostatnim przed śmiercią orędziu wezwał 
wiernych do lojalnej postawy wobec władzy radzieckiej. W podobnym tonie 
wypowiedział się metropolita Sergiusz (Stragorodski) w 1927 roku, który 
pełnił funkcję strażnika tronu patriarszego (1927–1943). Dzięki tym dekla-
racjom udało się w latach największych prześladowań utrzymać struktury 
Cerkwi. Ważne znaczenie w tym procesie miała postawa ludności. Według 
raportów Kierownictwa Politycznego Armii Czerwonej, w 1924 roku więk-
szość żołnierzy nosiła przy sobie krzyżyki i odmawiała modlitwy. Znaczna 
część odmawiała strzelania do duchowieństwa, z tego powodu dowódcami 
plutonów egzekucyjnych były osoby innego wyznania (mojżeszowego lub 
rzymskokatolickiego)39.
 W 1929 roku nastąpiła kolejna fala represji wobec Cerkwi prawo-
sławnej. Kompetencje Cerkwi ograniczono wyłącznie do liturgii, zakazując 
prowadzenia działalności pedagogicznej, kulturalnej i charytatywnej. Na 
mocy poprawki do konstytucji w 1929 roku jedynym dopuszczalnym świa-
topoglądem był marksizm. Duchownych pozbawiano praw obywatelskich, 
odebrano im kartki żywnościowe, a ich dzieciom odmówiono prawa do edu-
kacji. Duchowieństwo obłożono wielkimi podatkami. Władze wspierały dzia-
łalność Stowarzyszenia Wojujących Bezbożników, prowadzącego przymuso-
wą ateizację. Tylko w 1929 roku ponad stu biskupów i 80 proc. duchownych 
zostało deportowanych na tereny położone na północy kraju. Jedynie w tym 
roku zniszczono ponad 1400 cerkwi. Świątynie zamieniano na magazyny, 
garaże, kluby propagandy antyreligijnej. W 1932 roku doszło do licznych 
pogromów zakonników40. Pomimo stosowania masowych represji wobec 
duchowieństwa prawosławnego, większość społeczeństwa rosyjskiego nadal 
pozostawała wierna prawosławiu. Według najnowszych ustaleń historyków 
rosyjskich, opartych na archiwach Komitetu Centralnego Wszechrosyjskiej 
Komunistycznej Partii bolszewików, w 1929 roku 80 proc. społeczeństwa, to 
jest ponad 120 milionów ludzi deklarowało się jako ludzie wierzący41.
 Złagodzenie terroru wobec Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej nastą-
piło dopiero w latach 1934–1936. Konstytucja z 1936 roku przywracała du-

39 Н. А. Кривова, Власть и церковь в 1922–1925 гг., Москва 1997, s. 221. 
40 М. И. Одинцов, Государство и церковь в России: История их взаимоотношений 1917–1938, 

Москва 1995, s. 45–46; O. Clément, op. cit., s. 468–470; M. V. Shkarovsky, op. cit., s. 387–388.
41 А. Л. Елисеев, Политика Советского государства по отношению к Русской Православной Цер-

кви в 1920-30-е годы, Москва 1997, s. 167; SI portalu Krotov.org, http://www.krotov.org.
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chownym prawa obywatelskie. Zmiany te nie polepszyły sytuacji Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej. Od połowy lat trzydziestych bolszewicy przystąpili 
do budowy podstaw komunizmu, a tym samym wychowania „nowego czło-
wieka”. Oznaczało to w praktyce dalsze zwalczanie Cerkwi prawosławnej. 
„Czystki” w latach 1937–1938 dotkliwie dotknęły duchowieństwo prawo-
sławne, zlikwidowano wszelkie przejawy zewnętrzne życia religijnego, 
zamknięto dwanaście tysięcy cerkwi, rozstrzelano lub deportowano tysiące 
duchownych, wśród nich zamordowano wybitnego teologa o. Pawła Floreń-
skiego. W sumie zamordowano w łagrach około 40 tys. duchownych, tj. 85 
proc. ogólnej liczby duchowieństwa i ponad 600 biskupów (95 proc.). Do tej 
liczby należy dodać dziesiątki tysięcy osób, które zginęły tylko za to, że były 
chrześcijanami. W 1939 roku pozostało zaledwie kilkaset parafii z 54 tysięcy 
istniejących w 1917 roku42. Represje objęły też inne wyznania. O skali ateiza-
cji społeczeństwa pośrednio informują wyniki spisu z 1937 roku. Przynależ-
ność do prawosławia deklarowało 42,3 proc. społeczeństwa, protestantyzmu 
– 0,5 proc., katolicyzmu – 0,5 proc., islamu – 8,4 proc., judaizmu – 0,3 proc., 
buddyzmu i lamaizmu – 0,1 proc.. Niewierzący stanowili ponad 42,9 proc. 
ludności kraju.
 Wyniki spisu wskazały, że 2/3 społeczeństwa była wierzącymi, a od-
setek prawosławnych wśród osób starszych sięgał powyżej siedemdziesięciu 
procent. Nic też dziwnego, że dane te zostały utajnione, albowiem świadczyły 
o krachu polityki ateizacji społeczeństwa rosyjskiego43. O przywiązaniu Ro-
sjan do prawosławia w latach trzydziestych XX wieku pisał metropolita Ser-
giusz (Woskresieński): „W Rosji było rozwinięte tajne życie religijne – tajni 
duchowni i mnisi, cerkwie katakumbowe i nabożeństwa, chrzty, spowiedzi, 
komunie, śluby, tajne kursy teologiczne, tajne przechowywanie utensyliów 
cerkiewnych, ikon, ksiąg liturgicznych, tajne kontakty ze wspólnotami, diece-
zjami i kierownictwem patriarchatu”. Według hierarchy, „wiara była tak silna, 
że ateizm nie mógł zwyciężyć”44. Na niewielki procentowy udział wśród ogó-
łu wierzących wyznawców innych religii podanych w spisie 1937 roku wpływ 
miały zmiany granic państwowych: odpadnięcie od Rosji po 1918 roku ziem 
polskich i litewskich zamieszkanych głównie przez ludność rzymskokatolic-

42 Zob. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991): Материалы и документы по 
истории отношений между государством а Цекровью, ред. Г. Г. Штриккер, т. 2, Москва 1995.

43 Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги, Москва 1991, s. 104–107; P. Eberhardt, 
Geografia ludności Rosji…, s. 120–122.

44  Cyt. za: В. Цыпин, История Русской Церкви (1917–1997), Москва 1997, s. 258. 
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ką, protestanckiej Finlandii, Estonii i Łotwy, prawosławnej Besarabii, zachod-
niej Białorusi i Ukrainy oraz skomunizowanie ludności żydowskiej.
 Sytuacja Cerkwi prawosławnej uległa zmianie w czasie II wojny 
światowej. Po aneksie wschodnich województw Rzeczypospolitej w 1939 
roku zamieszkanych przez ludność wyznania prawosławnego zwiększyła się 
liczba parafii. W przededniu wojny na całym terytorium Związku Radziec-
kiego funkcjonowało jedynie 350 parafii z dwoma aktywnymi biskupami: 
strażnikiem tronu patriarszego Sergiuszem (Stragorodskim) i metropolitą 
Leningradu Aleksym (Simańskim). Reszta biskupów albo została zamordo-
wana, albo siedziała w więzieniach. Pomimo wprowadzonych represji wobec 
duchowieństwa na terenach anektowanych do wybuchu wojny niemiecko-
-radzieckiej w 1941 roku, władzom nie udało się na ziemiach zachodniej 
Białorusi i Ukrainy rozbić organizacji cerkiewnej. Relacje między Cerkwią 
a państwem polepszyły się w czasie II wojny światowej.
 Na początku wojny metropolita Sergiusz wezwał wiernych do obrony 
ojczyzny. Cerkiew odegrała ważną rolę w „wojnie ojczyźnianej” wspierając 
państwo finansowo i moralnie. Rolę jej docenił Józef Stalin, który najpierw 
zakazał prowadzenia antyreligijnej propagandy, a 4 IX 1943 roku zezwolił 
na dokonanie wyboru metropolity Sergiusza na patriarchę, powrót wielu du-
chownych z obozów i zakazał popierania ruchów schizmatyckich wewnątrz 
Cerkwi. Stalin zezwolił na otwarcie seminariów i szkół duchownych oraz 
wydawanie prasy cerkiewnej45. Rada Komisarzy Ludowych podjęła 28 IX 
1943 roku postanowienie O sposobie otwarcia Cerkwi. Postanowienie, choć 
utrudniało przekazywanie Cerkwi świątyń, to jednak doprowadziło do wzro-
stu liczby parafii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z 3 021 przed wojną do 
9 829 we wrześniu 1943 roku Z tej liczby 6 500 świątyń znajdowało się na 
terenach okupowanych (zachodnia Białoruś i Ukraina). Świątynie zwracano 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej również w latach następnych. W 1944 roku 
ponownie otwarto 208 cerkwi, a w 1945 roku – dalszych 510 świątyń46. 
 W okresie wojny nastąpiło odrodzenie życia religijnego. W nabożeń-
stwach uczestniczyli nawet oficerowie Armii Czerwonej, a chrzest przyjmo-
wali nawet członkowie partii komunistycznej47. Cerkiew prawosławna od-
zyskała swoją podmiotowość prawną. Po śmierci patriarchy Sergiusza jego 

45 „Журнал Московской Патриархии”, 1943, № 1, s. 5; M. V. Shkarovsky, op. cit., s. 398–399.
46 К. В. Цеханская, op. cit., s. 4.
47 В. Цыпин, op. cit., s. 337; С. Гордун, Православная Церковь в период с 1943 по 1970 г., „Журнал 

Московской Патриархии”, 1993, № 1, s. 45. 
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następcą został w 1945 roku Aleksy I (Simanski). Dnia 1 IV 1946 roku liczba 
otwartych cerkwi wyniosła 10 547. Z tej liczby 6 077 znajdowało się na Ukra-
inie, 2 927 w Federacji Rosyjskiej, 621 na Białorusi, 582 w Mołdawii i 343 
w krajach nadbałtyckich. Funkcjonowało również 75 ośrodków zakonnych 
z 4 tys. mnichów i mniszek48. Liczba parafii wzrosła w 1949 roku do po-
nad 14 tys., głównie z powodu powiększenia się obszaru ZSRR po II wojnie 
światowej i włączenia parafii greckokatolickich na Ukrainie do Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej (1946). W 1953 roku liczba otwartych parafii wzrosła 
do 22 tys. W latach 1944–1948 otwarto dwie akademie teologiczne i osiem 
seminariów duchownych.
 Okres liberalnej polityki wobec Cerkwi przez władze komunistyczne 
trwał do września 1948 roku. W latach 1948–1954 władze sowieckie ponow-
nie przystąpiły do ścisłej kontroli instytucji cerkiewnej, nie zezwolono na 
otwarcie nowej parafii, powrócono do antyreligijnej propagandy. Dopiero po 
śmierci Stalina, w latach 1955–1956 ponownie powrócono do liberalnej poli-
tyki wobec Cerkwi. Zwrócono 65 zamkniętych cerkwi, zwolniono z gułagów 
wielu duchownych, a liczba studentów w seminariach i uczelniach wyraźnie 
wzrosła z 705 do 1680 osób49. W epoce Nikity Chruszczowa ponownie doszło 
do prześladowania Cerkwi. Chruszczow w 1961 roku wystąpił z programem 
budowy społeczeństwa komunistycznego. W tymże roku duchownym ode-
brano odpowiedzialność za parafię, a ich miejsce zajęli świeccy administra-
torzy. Ponownie represjom poddane zostało duchowieństwo. Rada do Spraw 
Wyznań przy Radzie Ministrów sprawowała całkowitą kontrolę nad hierar-
chią cerkiewną. W wyniku tych działań doszło do zamknięcia wielu parafii 
i likwidacji świątyń, które zostały udostępnione wiernym w czasie II wojny 
światowej. Liczba czynnych parafii została zredukowana do sześciu i pół ty-
siąca. Zamknięte zostały liczne szkoły teologiczne50. W szkołach wyższych 
powołano do życia katedry i instytuty naukowego ateizmu, których celem 
było wychowanie inteligencji w duchu marksistowskim. Komuniści zmusili 
Cerkiew Rosyjską do wstąpienia do Światowego Chrześcijańskiego Ruchu 
Obrońców Pokoju i Światowej Rady Kościołów. Patriarchat moskiewski był 
reprezentowany na II soborze watykańskim, w komisjach do spraw dialogu 
ekumenicznego z Kościołem rzymskokatolickim i innymi kościołami. Aktyw-
ność patriarchatu za granicą była kontrolowana przez władze państwowe.

48 К. В. Цеханская, op. cit., s. 5.
49 M. V. Shkarovsky, op. cit., s. 402–404.
50 В. Цыпин, op. cit., s. 379, 397, 417; M. V. Shkarovsky, op. cit., s. 406–410.
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 Polityka ograniczania struktur Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej była 
kontynuowana w czasach Leonida Breżniewa. W 1970 roku patriarchą został 
metropolita Pimen (Izwiekow). Patriarcha prowadził politykę lojalną wobec 
władzy komunistycznej, dlatego był często krytykowany przez młodą inteli-
gencję, która od połowy lat siedemdziesiątych powracała do chrześcijaństwa. 
W 1971 roku w strukturach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej funkcjonowa-
ło 18 monasterów i 7 274 parafii51. Pomimo wszelkich ograniczeń w latach 
sześćdziesiątych liczba osób przystępujących do sakramentów, zwłaszcza na 
Białorusi i Ukrainie, nie uległa zmianie. Wierzący uczestniczyli w pielgrzym-
kach do miejsc świętych i monasterów w Zagorsku (Ławra Troicko-Siergie-
jewska), Kijowie, Poczajowie i Żyrowicach. Rada do Spraw Wyznań informo-
wała, że monastery przyciągały tysiące pielgrzymów. Na główne nabożeństwa 
cerkiewne do Ławry Troicko-Siergiejewskiej w Zagorsku przybywało około 
15 tys. pielgrzymów, a do Ławry Poczajowskiej ponad 5 tysięcy52. 
 Na początku lat osiemdziesiątych z grona młodej inteligencji, która 
powróciła do prawosławia, wyrósł wybitny teolog chrześcijański o. Alek-
sander Mień, skrytobójczo zamordowany w 1990 roku. O. Aleksander Mień 
w swych pracach, wydawanych głównie za granicą, dokonał obszernej pre-
zentacji nauki Cerkwi prawosławnej na wszystkie sfery życia. Na postawę 
młodej inteligencji i duchowieństwa istotny wpływ miały prawosławne 
ośrodki emigracyjne, zwłaszcza w Paryżu. W Instytucie Teologicznym św. 
Sergiusza w Paryżu oraz w Seminarium św. Włodzimierza w Nowym Jorku 
o. Sergiusz Bułhakow (1871–1944), Nikołaj Bierdiajew (1874–1948), Lew 
Szestow (1866–1938), Jerzy Florowski (1893–1979), Włodzimierz Łosski 
(1905–1958), Aleksander Schmemann (1921–1983), Paul Evdokimow (1901–
1970), Aleksander Jelczaninow (1881–1934), Nikołaj Afanasjew (zm. 1966), 
Leonid Uspieński (1902–1987), Lew Gillet (1893–1980), Borys Bobriński 
(1925–2010) i John Meyendorff (1926–1992) stworzyli podstawę pod współ-
czesną myśl teologiczną rosyjskiego prawosławia i wywarli duży wpływ na 
naukę innych kościołów wschodnich53. Ogromną popularnością cieszyło się 
wydawane w Paryżu przez Nikołaja Bierdiajewa czasopismo filozoficzno-
-religijne „Put’” („Droga”).

51 В. Цыпин, op. cit., s. 412. 
52 Ibidem, s. 419.
53 O. Clément, op. cit., s. 472–473.



118

CERKIEW PRAWOSŁAWNA W DZIEJACH ROSJI

6. W fedaracji rosyjskiej

 Istotna zmiana polityki państwa wobec Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej nastąpiła dopiero w 1988 roku. Pierwsze zwiastuny nowej polityki 
miały miejsce już na początku lat osiemdziesiątych. Otwarto ponownie od 
dłuższego czasu kilka nowych parafii, powołano fabrykę „Sofrino” wytwa-
rzającą naczynia liturgiczne, powołano patriarchalną drukarnię, a w 1983 
roku zwrócono Cerkwi monaster św. Daniela, który stał się nową siedzibą 
patriarchów moskiewskich. Od uroczystych obchodów 1000-lecia chrztu 
Rusi Kijowskiej Cerkiew odzyskiwała swoją podmiotowość i wolność. Po 
raz pierwszy ukazały się publikacje o męczeństwie duchowieństwa i wiernych 
w okresie komunistycznym. Władze zmuszone były do ustępstw. Tysiące 
świątyń i monasterów powróciło do swych pierwotnych funkcji. W tej grupie 
znalazły się takie monastery jak Ławra Kijowsko-Pieczerska czy Pustelnia 
Optino. Liczba parafii zwiększyła się trzykrotnie. W 1988 roku otwarto kil-
ko nowych seminariów duchownych. Kanonizowano kilku świętych z XIV 
i XV wieku, a w 1989 roku patriarchę Tichona. Cerkiew, osłabiona w czasach 
totalitaryzmu, była targana ruchami separatystycznymi. Wśród wyznawców 
rosyjskiego prawosławia powstała Wolna Cerkiew Rosyjska, Cerkiew Rosyj-
ska poza Granicami. Od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej odpadły niektóre 
diecezje na Ukrainie, w krajach nadbałtyckich i w Mołdawii. Cerkiew stanęła 
przed nowym wyzwaniem ewangelizacji postkomunistycznego i zmateriali-
zowanego społeczeństwa.
 Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej uznała za tradycyjne religie 
w Rosji prawosławie, islam, buddyzm i judaizm. Ustawa z 1990 roku za-
gwarantowała jednakże prawa innym kościołom i związkom wyznaniowym54. 
W tym też roku, po śmierci zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 
Pimena, nowym patriarchą został wybrany metropolita petersburski Aleksy 
II (Ridiger). Rosyjska Cerkiew Prawosławna swym zasięgiem objęła parafie 
na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Diece-
zje i parafie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej znajdują się również na całym 
obszarze byłego Związku Radzieckiego, w Europie Zachodniej i Ameryce 
Północnej. W latach dziewięćdziesiątych zaobserwowany został dynamicz-
ny rozwój struktury organizacyjnej Cerkwi. Powstały nowe diecezje, szkoły 
teologiczne, bractwa cerkiewne, monastery, domy pomocy i przytułki. O po-

54 В. Цыпин, op. cit., s. 494.
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wyższych zmianach świadczą dane statystyczne o stanie posiadania Rosyj-
skiej Cerkwi Prawosławnej. W 1988 roku na terenie 67 diecezji Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej znajdowało się 6 893 parafii i 18 monasterów. Liczba 
diecezji w 2000 roku wzrosła do 130, a parafii do ponad 19,5 tysiąca. Cerkiew 
rosyjska posiada również około 9 tysięcy parafii na terenie Ukrainy. Liczba 
monasterów wzrosła do 569. W roku milenijnym było 150 biskupów, 17 500 
duchownych i 2 300 diakonów. Uregulowany został status prawny Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej55. 
 W latach pełnienia posługi arcypasterskiej przez patriarchę Alekse-
go II (1990–2008) nastąpiły liczne kanonizacje postaci z różnych okresów ży-
cia Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Obok Maksyma Greka (1996) zmarłego 
w XVI wieku kanonizowano zamordowaną rodzinę ostatniego cara z dynastii 
Romanowów – Mikołaja II i tysiące nowych męczenników za wiarę z okre-
su władzy radzieckiej. Postacie te są świadectwem cierpień i martyrologii 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej oraz potwierdzeniem determinacji Rosjan 
w zachowaniu swej wiary.
 Istotne zmiany nastąpiły w rozwoju szkolnictwa cerkiewnego. Spra-
wami edukacji duchowieństwa kieruje Komitet Naukowy Patriarchatu Mo-
skiewskiego. Obecnie w jurysdykcji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej znaj-
duje się 5 akademii duchownych, pełniących funkcję uczelni wyższych, 30 
seminariów, 45 szkół duchownych. Ponadto utworzono dwie prawosławne 
szkoły wyższe z wydziałami teologicznymi, 9 szkół przygotowawczych dla 
duchownych, 3 duchowne szkoły diecezjalne dla dziewcząt, 7 szkół dla kate-
chetów i 3 dla psalmistów. Na terenie Rosji funkcjonuje również 11 szkół dla 
dyrygentów chórów i 4 kształcące ikonografów (malarzy ikon). Ogólna liczba 
uczących się w uczelniach i szkołach cerkiewnych wynosi ponad 6 tysięcy 
osób. Wychowaniem religijnym zajmują się szkoły niedzielne, działające przy 
parafiach prawosławnych. Jedynie w Moskwie funkcjonuje 123 cerkiewno-
-parafialnych szkół niedzielnych. Sprawami edukacji świeckich zajmuje się 
wydział kształcenia religijnego i katechizacji patriarchatu moskiewskiego56.
 Edukacja religijna wiernych i katechizacja świeckich ma ogromne 
znaczenie w społeczeństwie, które jeszcze do niedawna określało się jako 
ateistyczne. Rosyjska Cerkiew Prawosławna w prowadzeniu „wtórnej ewan-
gelizacji” stosuje różne formy edukacyjne: szkoły niedzielne przy parafiach, 

55 Zob. Materiały w: SI Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, http://www.russian-orthodox–church.org.ru; К. 
В. Цеханская, op. cit., s. 8; M. V. Shkarovsky, op. cit., s. 423–424.

56 Materiały w: SI Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, http://www.russian-orthodox–church.org.ru.



120

CERKIEW PRAWOSŁAWNA W DZIEJACH ROSJI

koła edukacyjne dla dorosłych, kursy przygotowawcze dorosłych do chrztu, 
wychowanie religijne w przedszkolach cerkiewnych i grupach prawosławnych 
w przedszkolach państwowych, prowadzenie prawosławnych gimnazjów i li-
ceów, organizowanie kursów dla prawosławnych katechetów i misjonarzy. 
W rezultacie tych działań liczba młodzieży objęta cerkiewnym programem 
edukacyjnym osiągnęła, w zależności od miejscowości, od 30 proc. do 45 
proc. ogółu uczniów57. 
 Cerkiew prawosławna odzyskała prawo do szerokiej działalności 
społecznej i charytatywnej. Patriarchat moskiewski powołał do koordynacji 
tej formy aktywności Cerkwi wydział do spraw pomocy dobroczynnej i so-
cjalnej. Szczególnego znaczenia nabiera pomoc medyczna świadczona przez 
Centralny Szpital Kliniczny Patriarchatu Moskiewskiego im. św. Aleksego, 
metropolity moskiewskiego. Wszelkie usługi medyczne w tym szpitalu są 
świadczone bezpłatnie. Równie wielkie znaczenie ma działalność Centrum 
Psychiatrycznego, funkcjonującego przy Rosyjskiej Akademii Nauk Medycz-
nych. Centrum udziela bezpłatnej pomocy medycznej osobom skierowanym 
na leczenie przez parafie diecezji moskiewskiej58. We wszystkich diecezjach 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej organizowane są centra pomocy medycz-
nej, zakonnice pracują w szpitalach, zakładają przytułki dla osób chorych 
i niedołężnych. 
 W grudniu 1990 roku Święty Synod Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 
powołał do życia Ogólnocerkiewny Prawosławny Ruch Młodzieżowy, którego 
celem stało się działanie na rzecz powrotu dzieci i młodzieży do prawosławia. 
Ważnym zadaniem Ruchu jest integracja prawosławnej młodzieży wokół war-
tości chrześcijańskich, niesienie pomocy socjalnej potrzebującym, wspieranie 
odbudowy cerkwi i monasterów, organizowanie pielgrzymek młodzieżowych 
i utrzymywanie kontaktów z prawosławnymi organizacjami młodzieżowymi 
z innych państw. Ogólnocerkiewny Prawosławny Ruch Młodzieżowy został 
przyjęty do Światowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej i Szkół Teologicz-
nych „Syndesmos”.
 Kontaktami międzynarodowymi zajmuje się wydział cerkiewnych 
kontaktów zewnętrznych patriarchatu moskiewskiego. Zadaniem tego wy-
działu jest udzielanie pomocy administracyjnej i materialnej kierownictwom 
diecezji, monasterom, parafiom i innym instytucjom Rosyjskiej Cerkwi  

57 К. В. Цеханская, op. cit., s. 9–10.
58 Materiały w: SI Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, http://www.russian-orthodox–church.org.ru.
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Prawosławnej za granicą; podejmowanie decyzji w sprawie stosunków cer-
kiewno-państwowych; realizowanie kontaktów Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej z innymi cerkwiami prawosławnymi i organizacjami religijnymi, po-
litycznymi, kulturalnymi, naukowymi, ekonomicznymi i środkami masowego 
przekazu. Od 1989 roku wydziałem cerkiewnych kontaktów zewnętrznych 
kierował metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl, a od 2009 roku biskup 
Teofan. Wielkim sukcesem okazało się zjednoczenie działającej poza Rosją 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za granicą z Patriarchatem Moskiewskim 
w 2000 roku. W ten sposób zlikwidowany został trwający od 1920 roku roz-
łam w Cerkwi Rosyjskiej.

zdjęcie 5
Patriarcha moskiewski Cyryl I (Gundajew)

Źrodło:  SI „Wikipedia”, http://pl.wikipedia.org, „Cyryl I (patriarcha Moskwy)”, inf. 10 X 
2012.
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 W ostatnich latach nastąpiło zbliżenie między Rosyjską Cerkwią Pra-
wosławną a siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Patriarchat moskiewski 
powołał do życia wydział do spraw współpracy z siłami zbrojnymi Rosji, 
którego celem ma być przygotowanie do reaktywowania ordynariatu wojsko-
wego. Rosyjska Cerkiew Prawosławna posiada długą tradycję działalności 
misyjnej. Po okresie represji komunistycznych dopiero po 1988 roku zostały 
stworzone warunki do reaktywowania działalności misyjnej. 
 W 2009 roku nowym patriarchą moskiewskim został metropolita 
smoleński Cyryl I (Gundajew). Patriarcha Cyryl I kontynuuje politykę swe-
go poprzednika. Rozwija się struktura i instytucje cerkiewne. W 2011 roku 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna posiadała 157 diecezji, około 30 tys. parafii, 
203 biskupów, ponad 31 tys. księży i diakonów oraz 830 monasterów. W ra-
mach struktur cerkiewnych funkcjonowało 87 szkół teologicznych, w tym 
5 akademii duchownych, 3 uniwersytety, 2 instytuty i 38 seminariów. Ducho-
wieństwo i wierni Cerkwi prawosławnej w coraz większym stopniu są obecni 
we wszystkich sferach życia publicznego i społecznego. 

7. zakończenie

 Od rozpadu Związku Radzieckiego, po latach indoktrynacji, rozpo-
częła się w Rosji kształtować nowa rzeczywistość religijna. Tradycyjnie na 
całym terytorium państwa dominuje prawosławie. Wyznawcami jego oprócz 
Rosjan, Białorusinów i Ukraińców stały się schrystianizowane ludy niesło-
wiańskie – Karelowie, Czuwasze, Komi, Maryjczycy, Udmurci, Mordwini, 
Chakasi, Wensowie i część Osetyjczyków. Do tej grupy należy dodać liczne 
diaspory: gruzińską, grecką, mołdawską, rumuńską i bułgarską. Wyznawcami 
Kościoła rzymskokatolickiego są potomkowie Polaków, Litwinów i Niem-
ców. Wspólnoty katolickie nie odgrywają istotnej roli w życiu religijnym 
Rosjan. Na całym obszarze Federacji Rosyjskiej funkcjonuje 220 parafii ka-
tolickich. Tradycyjne wspólnoty protestanckie skupiają Finów, Estończyków, 
Łotyszy i część Niemców. W ostatnim okresie wśród Rosjan żywiołowo roz-
wijają się inne kościoły protestanckie, które powstały dopiero w XIX i XX 
wieku w Stanach Zjednoczonych: adwentystów, metodystów, baptystów oraz 
różne sekty religijne. Obszary położone na północ od Kaukazu, na Powołżu 
i południowym Uralu są zamieszkane przez muzułmanów. Prawie wszyscy 
wyznawcy islamu w Rosji należą do odłamu sunnitów. Islam dominuje wśród 
Czeczeńców, Tatarów, Baszkirów, Kabardyjczyków, Adygejczyków, Czerka-
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sów, Inguszy, Kumyków, Bałkarców, Karaczajów, narodów Dagestanu oraz 
wśród zamieszkałej w Rosji diaspory Kazachów, Uzbeków, Tadżyków, Turk-
menów, Kirgizów, Azerbejdżan. Liczba wspólnot muzułmańskich wzrosła do 
ponad 3 tys. Wyznawcami buddyzmu i lamaizmu są Kałmucy, Tuwińczycy, 
Buriaci i część Ewenków59.
 Na terenie Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku zmieni-
ła się liczba wierzących i niewierzących wśród Rosjan. Jeżeli na początku lat 
dziewięćdziesiątych (1991) liczba niewierzących (62 proc.) była dwukrotnie 
wyższa od wierzących (31 proc.), to w końcu tej dekady proporcje zostały od-
wrócone. W 1999 roku liczba niewierzących wynosiła 30 proc. wobec 54 proc. 
Rosjan deklarujących wyznanie prawosławne60. Powrót do Cerkwi nie jest 
tendencją stałą. Wierzących przybywa w sytuacjach kryzysowych – w obliczu 
krachu ekonomicznego oraz zaburzeń politycznych i społecznych. W pierw-
szym okresie lat dziewięćdziesiątych liczba wierzących Rosyjskiej Cerkwi 
Prawosławnej powiększyła się głównie o osoby o niewielkich możliwościach 
ekonomicznych i z niższym statusem społecznym. W tej grupie przeważały 
kobiety. W drugiej dekadzie lat dziewięćdziesiątych liczba wiernych zwięk-
szała się nie tylko o osoby dorosłe (ponad dwukrotnie), a również w takiej 
samej proporcji wzrosła liczba młodzieży. Ponad dwukrotnie zwiększyła się 
liczba mężczyzn deklarujących swoje przywiązanie do prawosławia. Prawie 
trzykrotnie wzrosła grupa wierzących wśród inteligencji. Warto podkreślić, że 
zjawisko to dotyczy nie tylko zwiększenia się liczby deklaracji przynależności 
do Cerkwi prawosławnej, ale również zmiany w codziennym życiu religijnym 
Rosjan. Ponad dwuipółkrotnie wzrosła liczba osób uczestniczących w nabo-
żeństwach i przystępujących do sakramentów. Zmiany w religijności dotyczą 
wszystkich warstw i grup społecznych61.
 Podnosząc problem religijności Rosjan należy zwrócić uwagę na 
wielką dynamikę powrotu do prawosławia młodych, wykształconych ludzi 
zamieszkałych na terenach zurbanizowanych. Według badań socjologicznych, 
deklaracja przynależności do Cerkwi prawosławnej nie oznacza ich aktyw-
nego uczestnictwa w życiu religijnym, tzn. częstego uczestniczenia w nabo-
żeństwach, przystępowania do sakramentów czy aktywnego uczestniczenia 
w życiu wspólnoty parafialnej. Codzienne postawy młodzieży nie zawsze 

59 P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji…, s. 123–126.
60 К. В. Цеханская, op. cit., s. 8–9; SI portalu Index, http:www.index.org.ru, Б. Дубин, Массовое пра-

вославие в России (девяностые годы), s. 1, inf. z 20 XII 2012.
61 Ibidem, s. 2.
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mają cokolwiek wspólnego z wartościami chrześcijańskimi. Wiara chrześci-
jańska dla współczesnych Rosjan, którzy utożsamiają się z prawosławiem, 
posiada duże znaczenie psychologiczne, często ograniczone do samego aktu 
deklaracji przynależności do wyznania. Sama deklaracja w mniemaniu znacz-
nej części wiernych nie nakłada obowiązków religijnych, nie zakłada się też 
w niej odpowiedzialności osobistej wobec wspólnoty wierzących, nie wpływa 
na zmianę charakteru życia codziennego. W tej grupie wiernych istnieje moc-
ne przekonanie, że wiara jedynie skłania ich do rozważań nad sensem życia.
 Istnieje jednakże druga, zdecydowanie dominująca, grupa wiernych, 
dla których uczestnictwo w obrzędach prawosławnych jest nie tylko wyra-
zem manifestacji swojej wiary, ale elementem praktyki religijnej. Dla innych 
udział w życiu religijnym często odnosi się do zewnętrznego wyrazu, bez 
głębszego zrozumienie sakramentów i dogmatów wiary. Przywiązanie do 
prawosławia jest szczególnie widoczne w ich wypowiedziach w środkach 
masowego przekazu. Prawosławie dla Rosjan staje się ich częścią tożsamości 
narodowej i kulturowej. Prawosławie ma być tą kategorią wartości, która ma 
wyraźnie odróżnić „prawdziwych” Rosjan od innych. Wśród wszystkich kate-
gorii grup obserwuje się narastające zjawisko zewnętrznego wyrażania swego 
przywiązania do prawosławia62. Szczególną aktywność przejawiają „nowo na-
wróceni”, często do niedawna byli członkowie partii komunistycznej, którzy 
choć nie uczestniczą w nabożeństwach, to głośno podkreślają swoją przyna-
leżność do prawosławia. W okresie, kiedy problem wyznania staje się coraz 
bardziej sprawą osobistą obywateli Rosji, to z tej grupy wiernych wyrastają 
zwolennicy podkreślenia symbiozy państwa i Cerkwi. Prawosławie staje się 
dla nich symbolem państwa i z tego powodu powstają liczne zakusy wyko-
rzystania Cerkwi do spraw politycznych63. Zjawisko takie występuje rów-
nież w innych krajach postkomunistycznych. Zawsze jednak instrumentalne 
traktowanie wyznania, podnoszenia tego problemu w życiu politycznym lub 
państwowym przez „nowo nawróconych” przynosi negatywne konsekwencje 
dla Cerkwi i społeczności wiernych.
 Analizując obecną sytuację wyznaniową w Rosji można zauważyć 
następujące zjawiska: zbliżenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z państwem 
i rządem, pojawienie się wśród społeczności prawosławnej tendencji ksenofo-
bicznych i izolacjonistycznych oraz ukształtowanie się w państwie synonimu 

62 Б. Дубин, Зеркало и рамка: Национально-политические мифы в коллективном воображении се-
годняшней России, „Знание – сила”, 1999, № 9/10, s. 51–58.

63 Idem, Массовое православие в России…, s. 3.
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pojęć „prawosławnego” i osoby „narodowości rosyjskiej”. Podobne tendencje 
w państwie rosyjskim nie były możliwe przed dekadą lat dziewięćdziesiątych. 
Problematyka prawosławna jest stale obecna w środkach masowego przekazu 
i występuje wśród atrybutów władzy państwowej, tak jak zjawisko to miało 
miejsce przed 1917 roku. Podobne zjawisko występuje w Rzeczypospolitej, 
gdzie pojęcie „polskości” utożsamia się z katolicyzmem, a dzieje Kościoła 
rzymskokatolickiego stanowią integralną część spuścizny państwa polskiego. 
W przypadku Rosji, pomimo zamieszkania jej terytoriów przez wiele grup et-
nicznych i narodowych, tradycyjną kulturę duchową dla Rosjan daje Cerkiew 
prawosławna. 
 We współczesnej Rosji w kręgach prawosławnych odradza się histo-
ryczna tradycja Moskwy jako „trzeciego Rzymu”. Poglądy takowe wyrażają 
nie tylko świeccy politycy, sięgający po hasła nacjonalistyczne (Władimir 
Żyrinowski, Eduard Limonow, Wiktor Aksiuczic), ale znaczna część ducho-
wieństwa prawosławnego. Archimandryta Konstanty w moskiewskim czaso-
piśmie „Russkij Wiestnik” (nr 12 z 1992 roku) napisał: „Na początku tego 
stulecia ze świadomości narodu rosyjskiego uleciała myśl, że nasza Ojczyzna 
nie jest Wielką Rosją, jest natomiast przyobleczoną w narodowo-państwową 
potęgę Świętą Rusią, której Opatrzność Boska powierzyła niezwykle ważną 
służbę: być ostatnią ostoją wszechświatowego Prawosławia, być poskromi-
cielem światowego zła. Stąd nadanie Moskwie tytułu Trzeciego Rzymu. [...] 
Świat zachodni w sposób oczywisty dojrzewa do przyjęcia Antychrysta. (...) 
Największym naszym wrogiem jest ostatnie, najgorsze stadium zachodnie-
go przeniewierstwa, zgotowanego do przyjęcia Antychrysta. Jego przejście 
może powstrzymać jedynie odbudowa zniszczonego Prawosławnego carstwa 
Rosyjskiego jako Trzeciego Rzymu”. W podobnym tonie wypowiadał się na 
łamach wspomnianego tygodnika (nr 39 z 1992 roku) metropolita petersbur-
ski Ioann64. Pomimo, że wielu prawosławnych duchownych i świeckich odże-
gnuje się od nacjonalistycznego mesjanizmu, to łatwo zauważyć, że poglądy 
takie nie są obce znacznej części społeczeństwa rosyjskiego65. 
 Polityka hierarchii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i władz państwo-
wych zmierzająca do stworzenia z prawosławia religii państwowej powoduje 
wspólne wystąpienia państwa i Cerkwi przeciwko ruchom sekciarskim, inno-
wierczym, a nawet tendencjom niezgodnym z tradycyjną kulturą i tożsamo-

64  Cyt. za: A. Lazari, Współczesny nacjonalizm rosyjski i prawosławie, [w:] Katolicyzm w Rosji i prawo-
sławie w Polsce (XI–XX), red. J. Bardach i inni, Warszawa 1997, s. 335–336.

65  Ibidem, s. 338.



126

CERKIEW PRAWOSŁAWNA W DZIEJACH ROSJI

ścią Rosjan. Szczególnie mocno akcentuje się w wypowiedziach duchownych 
i polityków, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna była i pozostaje integralną 
częścią struktury państwowej Rosji, a ewangelizacja ziem ruskich była prze-
prowadzana przy pomocy aparatu państwowego. Rosyjska Cerkiew Prawo-
sławna, podobnie jak Cerkiew bizantyjska, była ściśle połączona z państwem. 
Panujący w Rosji, z wyjątkiem okresu komunistycznego, zawsze dążyli do 
konsolidacji państwa i społeczeństwa przy pomocy Cerkwi. Chrześcijaństwo 
wzmacniało istniejącą strukturę społeczną oraz dawało możliwość rozwoju 
kulturalnego i intelektualnego wszystkim mieszkańcom państwa rosyjskiego. 
Źródłem przymierza państwa i Cerkwi początkowo stały się zasady apostol-
skie, a w ostatnich trzech stuleciach, wyłączając okres komunizmu, symbioza 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i państwa w Rosji opiera się na obopólnych 
interesach66. Zewnętrznym wyrazem jedności władzy państwowej i cerkiew-
nej jest stała obecność na nabożeństwach prezydenta i premiera Rosji podczas 
głównych świąt prawosławnych.

*****
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roSyjSka literatura noWożytna

1. najstarsze piśmiennictwo ruskie 

 Wraz z chrztem Rusi obok sztuki sakralnej rozkwitło przekładowe 
piśmiennictwo sakralne, w którym dominowały teksty biblijne, kazania, 
żywoty świętych. Do najbardziej popularnych i rozpowszechnianych na-
leżały poszczególne ewangelie Nowego Testamentu w formie pełnej tzw. \
четвероевангелие, bądź w formie ewangeliarzy (do potrzeb liturgii, tzw. 
апракосное евангелие). Najstarszym przykładem pierwszego jest Ewange-
lia Archangielska (Архангельское евангелие, 1092) i Ewangelia Halicka 
(Галицкое евангелие, 1144), zaś do najstarszych ewangeliarzy należy ilu-
minowany Ewangeliarz Ostromira (Остромирово евангелие, 1056–1057). 
Poza tym tłumaczono również Psałterz Dawida oraz Pięcioksiąg Mojżesza.
 Do najbardziej znanych apokryfów tego okresu należała przetłuma-
czona z greckiego na ruski około wieku XII Wędrówka Bogurodzicy po miej-
scach męki (Хождение богородицы по мукам). Nie mniej rozpowszechnione 
były na Rusi żywoty świętych, tzw. hagiografie (od greckiego hagios – święty 
i grafo – piszę), wzorowane głównie na żywotach bizantyńskich (np. Żywocie 
Antoniusza Wielkiego) i zwykle tworzące zbiory (tzw. Mineje, np. Четьи 
Минеи) przyporządkowane kalendarzowi prawosławnemu. Literatura orygi-
nalna, odzwierciedlając ideologię Kościoła prawosławnego, jednocześnie na-
wiązywała do interesów politycznych formującego się państwa. Przykładem 
może być kazanie Słowo o zakonie i łasce (Слово о законе и благодати, ok. 
1037–1050) metropolity kijowskiego Hilariona, adresowane do elity ówcze-
snego państwa i eksponujące rolę chrztu Rusi w formowaniu się jej wysokiej 
pozycji pośród innych krajów chrześcijańskich. Ważnym elementem rodzime-
go piśmiennictwa były również latopisy (kroniki), w tym przypisywana mni-
chowi Nestorowi Powieść lat minionych (Повесть временных лет, drugie 
dziesięciolecie XI wieku i początek XII wieku). Zdaniem znawców, Powieść 
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jest w rzeczywistości dziełem kilku pokoleń kronikarzy, o czym świadczy 
chociażby różnorodność typów relacji kronikarskiej: zapisy doroczne, po-
dania (o założeniu Kijowa, wyprawach Igora), prawie dokumentalne opo-
wiadania kronikarskie (o oślepieniu Wasylki Trembowelskiego), opowieść 
kronikarska (forma rozwiniętego nekrologu). Jest znamienne, że kronika ta 
pisana wczesnym językiem staroruskim, zawiera elementy języka cerkiewno-
słowiańskiego jedynie w cytatach z ksiąg religijnych i opowiadaniach o treści 
religijnej. Zasadnicza jej część pisana jest w stylu zbliżonym do ówczesnej 
mowy potocznej. Zarówno ten fakt jak i to, że tekst Powieści jest zbiorem 
tekstów bardzo różnorodnych pod względem gatunkowym (zawiera rozmaite 
zabytki literackie starej Rusi, np. Władimira Monomacha nauka dla dzieci – 
Поучение Владимира Мономаха чадом) sprawia, że jest ona kompendium 
wiedzy na temat życia, kultury i języka Rusi Kijowskiej. 
 Drugim z najbardziej cenionych zabytków tego okresu jest odnalezio-
ne pod koniec XVIII wieku Słowo o wyprawie Igora (Слово о полку Игореве, 
1185–1187), odnoszące się do wydarzeń z II połowy XII wieku, tj. dramatycz-
nej wyprawy niepokornego księcia Nowogrodu Siewierskiego Igora Swiato-
sławowicza przeciw Połowcom. Gatunkowo jest to utwór spokrewniony z sa-
gami skandynawskimi (np. Pieśń o Nibelungach, Pieśń o Rolandzie), wszakże 
zachowujący cechy rodzimej „mowy”, „kazania”, „latopisu” czy „pieśni”. 
Narratorem jest niewątpliwie bezpośredni świadek wydarzeń, postać światła, 
wykształcona, zorientowana w historii rodu głównego bohatera i kształtująca 
kompozycję utworu w sposób przemyślany (wstęp, część pierwsza z ekspo-
zycją – charakterystyka postaci Igora, zawiązanie akcji – spotkanie i wymarsz 
oddziałów Igora i Wsiewołoda, punkt kulminacyjny – starcie i klęska). Autor 
utworu celowo dramatyzuje przebieg wydarzeń, wplatając weń liczne dygre-
sje (płacz Jarosławny), komentarze i dywagacje historyczne. Dysponuje wie-
dzą świadczącą o zorientowaniu w sferze gospodarki i polityki. Zastanawiając 
się nad przyczyną klęski Igora wskazuje na bratobójcze wojny wyniszczające 
kraj oraz prywatę i nieposłuszeństwo wobec księcia–seniora. 

2. piśmiennictwo w okresie rusi moskiewskiej

 Swoistym typem piśmiennictwa dla XIII–XV na Rusi Północno-
-Wschodniej była Prośba Daniela Więźnia (Моление Даниила Заточника, 
ok. 1213–1236). Utwór ten (zachowany w dwóch redakcjach i piętnastu od-
pisach z XV–XVI wieku) w swej pierwszej redakcji utrzymany jest w formie 
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listu – skargi na niesprawiedliwość „możnych tego świata”. Jest to swoisty 
traktat filozoficzny o tym, co stanowi o prawdziwej wartości człowieka. Po-
ziom wywodu świadczy nie tylko o doskonałym obeznaniu autora z literaturą 
grecką i staroruską, lecz także o jego talencie demaskatorskim. Większość 
wspomnianego dzieła stanowią bowiem krytyczne uwagi nad stylem życia 
jemu współczesnych, a nade wszystko duchowieństwa i „złych niewiast”. 
Przy tym jedyną osobą niepodlegającą krytyce jest postać księcia jako władcy 
mądrego i sprawiedliwego. Utwór zasługuje na uwagę także z tego względu, 
że jest zróżnicowany pod względem stylistycznym, gatunkowym i leksykal-
nym. Zawiera w sobie elementy rozprawy filozoficznej, listu, pamfletu i… 
panegiryku. 
 Do najwybitniejszych dzieł piśmiennictwa okresu Rusi Moskiewskiej 
(XVI–początek XVII wieku) należy zaliczyć korespondencję księcia Andrieja 
Kurbskiego (1528–1583) z carem Iwanem IV Groźnym. Książę Kurbski – 
potomek książąt jarosławskich, przyjaciel cara z lat dzieciństwa i młodości, 
wkrótce stał się jego zażartym wrogiem z racji dążności Iwana IV do umoc-
nienia swej pozycji jako autokraty, okrutnego jedynowładcy nieliczącego się 
z opinią bojarstwa. Natomiast Kurbski był odbierany przez cara jako zdrajca 
(książę, aby ratować życie, stał się poddanym Zygmunta Augusta), czemu dał 
wyraz w odpowiedzi na list księcia z 1564 roku. Na erudycyjnie skonstruowa-
ny zgodnie z zasadami sztuki poetyckiej i epistolarnej list księcia, w którym 
pada zarzut nadużycia władzy w związku z przegraną bitwą w Inflantach 
oraz represjonowania bojarstwa jako potencjalnego konkurenta do władzy, 
car udziela odpowiedzi, która charakteryzuje jego samego jako człowieka 
i władcę. Jej treść i forma pozwalają wysnuć wniosek, że był człowiekiem 
zaborczym, porywczym i nieobliczalnym. Wobec adresata używa niewybred-
nych sformułowań, wulgaryzmów, nie przestrzega zasad retoryki, często od-
wołuje się do przypowiastek i anegdot, popierając je obszernymi wtrąceniami 
z Pisma Świętego. Wymiana korespondencji trwała bez mała kilkanaście lat, 
nie licząc trzynastoletniej przerwy. Była ona przykładem istnienia w owym 
czasie dwóch skrajnie przeciwstawnych orientacji politycznych. 

3. piśmiennictwo w czasach imperium rosyjskiego

 Okres rosyjskiego baroku, przypadający częściowo na czas panowania 
Piotra I, stanowił moment zwrotny w rozwoju kultury rosyjskiej, w tym także 
literatury. O ile początek XVII wieku uważa się za czas zamętu i upadku, 
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o tyle jego II połowa1 jest kojarzona z otwarciem się Rosji na wartości kultu-
ralne Zachodu, przezwyciężeniem wpływów „partii greckiej” wśród ducho-
wieństwa oraz wzrostem fascynacji kulturą polską i polskim obyczajem. Już 
za czasów panowania regentki Zofii (1682–1689) przedstawiciele rosyjskiej 
arystokracji, tacy jak Bogdan Chitrowo czy Fiodor Rtiszczew doskonale wła-
dali językiem polskim i łaciną. To właśnie wówczas podwaliny pod język no-
wożytnej rosyjskiej literatury położył Symeon Połocki (1629–1680), twórca 
rosyjskiego wiersza sylabicznego (opierając się na polskiej tradycji – tożsa-
mości wersów pod względem ilości zgłosek, zachowaniu rymu żeńskiego). 
 Wszakże za czasów Piotra I (1672–1725) zasadniczy wpływ na zjawi-
ska literackie miały takie ośrodki cywilizacyjne jak Holandia, Niemcy i Fran-
cja, co głównie wynikało z fascynacji władcy zdobyczami naukowymi oraz 
kulturą tych krajów. W efekcie I połowa XVIII wieku w literaturze rosyjskiej 
to przede wszystkim przejście od baroku do klasycyzmu, którego typowo ro-
syjskie oblicze ukształtowało się pod wpływem grup literackich, skupionych 
wokół takich twórców jak Antioch Kantemir, Wasyl Trediakowski, Michaił 
Łomonosow czy Aleksander Sumarokow. 
 Antioch Kantemir (1707–1744) był mołdawskim arystokratą, który 
zyskał popularność dzięki satyrze Do swojego rozumu czyli na ganiących 
nauki (К уму своему или на хулящих учение, 1729). Autor dziewięciu satyr, 
stanowiących deklarację wierności linii reformatorskiej Piotra Wielkiego. 
Krytykował w nich ciemnotę oraz zacofanie reakcji świeckiej i duchownej. 
Najbardziej znane spośród nich to wspomniana Satyra I – Do swojego rozumu 
czyli na ganiących nauki oraz Satyra II – Filaret i Eugeniusz czyli Na za-
wiść i hardość szlachciców o złych obyczajach. W pierwszej z nich rozprawia 
się z ignorancją reakcyjnego duchowieństwa, biurokracją i sądownictwem, 
śmiało wprowadzając „galerię nieuków” rozpoznawalnych pod znaczącymi 
imionami. Satyra II osnuta jest wokół rozważań nad słusznością tez „każde-
mu podług zasług” i „każdemu zgodnie z pochodzeniem”. Zarówno z racji 
zainteresowań (jako twórca oświecony, korespondujący na przykład z Mon-
teskiuszem), jak i przyczyn zawodowych (poseł w Londynie, a następnie 
w Paryżu), poeta pozostawał pod silnym wpływem europejskiej satyrycznej 
tradycji literackiej (Horacy, Juwenalis, Nicolas Boileau). 
 Wasyl Trediakowski (1703–1769), syn duchownego prawosławnego, 
który, aby uniknąć kościelnej kariery, uciekł do Moskwy, a następnie wstąpił 

1 Проблемы русского Просвещения, ред. П. Н. Беркова, Москва–Ленинград 1961, s. 190–270.
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do Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej. Już jako student dał się poznać 
zarówno jako zdolny poeta, autor, m.in. Elegii na śmierć Piotra Wielkiego 
(Элегия о смерти Петра Великого), jak i świadomy obywatel, którego ide-
ałem politycznym był władca oświecony. Po krótkim pobycie w Holandii 
(w 1730 roku) przywiózł własne tłumaczenie Podróży na Wyspę Miłości (Езда 
во остров любви) trzeciorzędnego autora Paula Tallemanta, które zresztą 
przyniosło mu rozgłos. Poza tym do bardziej znanych jego własnych utworów 
poetyckich należą Wiersze pochwalne o Rosji (Стихи похвальные Росии) 
i Wiersze pochwalne o Paryżu (Стихи похвальные Парижу). Jest pierwszym 
z autorów rosyjskiej ody uroczystej (Oda triumfalna na kapitulację miasta 
Gdańska – Ода торжественная о сдаче города Гданска). Uprawiał wszak-
że różnorodne gatunki literackie: ody, listy poetyckie, eklogi, elegie, idylle, 
rondo, sonety, bajki oraz pieśni. Znany jest także jako teoretyk, autor Nowego 
a krótkiego sposobu składania wierszy rosyjskich (Новый и краткий способ 
к сложению российских стихов, 1735) – projektu przekształcenia przesta-
rzałego wiersza sylabicznego w sylabotoniczny jako bardziej odpowiadający 
prozodii języka rosyjskiego. 
 W okresie rządów Katarzyny II i Aleksandra I idee klasycystyczne 
kwitły w środowisku stołecznym Rosji, a sentymentalizm cieszył się popu-
larnością pośród szlachty prowincjonalnej i ziemiaństwa, skupiającego się 
na życiu prywatnym i rodzinnym. Przedstawiciele sentymentalizmu tacy jak 
na przykład Nikołaj Karamzin czy Aleksander Radiszczew wskazywali na 
pierwszorzędne znaczenie ludzkiej osobowości, uzasadniając to względami 
psychologicznymi, etycznymi i społecznymi. W literaturze rosyjskiej wyróż-
nia się trzy odmiany sentymentalizmu: uczuciowy, dydaktyczny i społeczny. 
Piękno i siła jednostki, zdaniem sentymentalistów nie odnosi się do sfery 
intelektu i woli, lecz sfery uczuć, którą klasycyzm gardził. Efektem tego typu 
przeświadczeń były typowe dla sentymentalistów antytezy: miasto–wieś, 
szlachta–chłopi. 
 Nikołajowi Karamzinowi (1766–1826) rozgłos przyniosła Biedna Liza 
(Бедная Лиза, 1792) – opowieść o dziewczynie z ludu uwiedzionej przez 
szlachcica. Typowo klasycystyczny schemat zostaje wzbogacony o rozwa-
żania nad poczuciem moralnym jednostki a jego uwikłaniami społecznymi. 
O powodzeniu utworu przesądziły także przejrzysta kompozycja, dramatycz-
ny wątek fabularny oraz nade wszystko prosty i wytworny język. Natomiast 
Aleksander Radiszczew (1749–1802) był znany przede wszystkim jako autor 
powieści Podróż z Petersburga do Moskwy (Путешествие из Петербурга в 
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Москву, 1790). Jak sam podkreślał, wzorował się na Podróży sentymentalnej 
przez Francję i Włochy (1768) Laurence’a Sterne’a.
 Pochodził z bogatej rodziny szlacheckiej i czekała go kariera na dwo-
rze cesarskim. Jako członek Korpusu Paziów, a następnie absolwent prawa 
na Uniwersytecie Lipskim po powrocie do kraju liczył na możliwość pełnego 
wykorzystania swych możliwości intelektualnych i twórczych. Wkrótce gorz-
ko się rozczarował, czemu dał wyraz w szkicu psychologicznym Dziennik 
jednego tygodnia (Дневник одной недели), antymonarchistycznej odzie Wol-
ność (Вольность), Liście do przyjaciela zamieszkałego w Tobolsku (Письмо 
к другу, жительствующему в Тобольске), Żywocie Fiodora Wasiliewicza 
Uszakowa (Житие Федора Васильевича Ушакова), Dyskursie o tym, czym 
jest syn ojczyzny (Беседа о том, что есть сын отечества) oraz wspomnia-
nej Podróży z Petersburga do Moskwy. Nieprzypadkowo ostatni z tekstów był 
później chętnie wykorzystywany przez sowieckich ideologów marksizmu–
leninizmu jako sztandarowy przykład rzekomo „rewolucyjnych” poglądów 
autora. Fakt, że za polemikę z władzą absolutną i krytykę relacji społecznych 
Radiszczew był skazany na śmierć, po czym na polecenie Katarzyny II wyrok 
„złagodzono” do 10 lat zesłania na Syberię, jednak jak się wydaje zamiarem 
autora była nie tyle chęć krytyki absolutyzmu, co próba jego zreformowania. 
 Romantyzm2 ukształtował się w bezpośredniej opozycji wobec kla-
sycyzmu. Normatywna poetyka ustąpiła w nim miejsca swobodzie twórczej, 
zarówno w zakresie tematyki i stylistyki, jak i zasad gatunkowych. Dzięki 
temu pojawiły się powieść poetycka (powstała na pograniczu epiki i liryki), 
poemat dygresyjny, ballada. Popularny stał się dramat romantyczny, cał-
kowicie zarzucający klasycystyczną zasadę jedności czasu, miejsca i akcji. 
Wykształciła się nowa koncepcja osobowości bohatera poety jako władcy 
dusz, a zarazem samotnika indywidualisty, skłóconego ze społeczeństwem 
i cywilizacją, dążącego do ucieczki od wrogiego mu świata współczesnego 
w stronę wolnego świata natury, orientu, wyidealizowanych odległych epok 
historycznych. Według romantyków, celem i zadaniem sztuki było wyrażenie 
ducha narodu i jego ideałów, stąd kult rodzimowości i oryginalności. Jed-
nocześnie całkowicie zerwali z oświeceniowym dydaktyzmem, wychodząc 
z założenia, że i tak sztuka winna wyrażać myśli i odczucia narodu. Do grona 
najbardziej znanych romantyków rosyjskich należeli Aleksander Puszkin, Mi-
chaił Lermontow, Anton Delwig, Jewgienij Baratyński. 

2 Zob. Ю. Н. Тынянов, Пушкин и его современники, Москва 1968, passim.
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 Aleksander Puszkin (1799–1837) był poetą wybitnym, który już 
w trakcie nauki w doskonałym zakładzie naukowym – Liceum w Carskim 
Siole przejawiał niezwykły talent poetycki. Jako młody poeta, autor ody Wol-
ność (Вольность) uczestniczył w tajnych zebraniach przyszłych dekabry-
stów, wierząc, że poświęca się walce o dobro ojczyzny, a także w szczerość 
liberalnych zamierzeń Aleksandra I. Dwukrotnie zesłany (najpierw na Krym, 
a następnie do rodzinnego majątku Michajłowskoje) z powodu rzekomej dzia-
łalności antycarskiej i antypaństwowej, stale tworzy. Do jego najbardziej zna-
nych dzieł należą powieść poetycka Jeniec Kaukazu (Кавказский пленник, 
1821), poematy: Egeniusz Oniegin (Евгений Онегин, 1833), Jeździec mie-
dziany (Медный всадник, 1834). 
 Wykształciła się w Rosji szkoła naturalna3. Była to wczesna odmiana 
realizmu rosyjskiego (początek lat czterdziestych XIX wieku). Jako ugrupo-
wanie literackie istniała do 1848 roku. Do jej cech należy zaliczyć nasycenie 
prozy obyczajowej elementami etnograficznymi. Pozostawała pod wpły-
wem nauk przyrodniczych i tendencji scjentystycznych. Jej reprezentantem 
był Nikołaj Gogol (1809–1852). Talent pisarski zapewne zawdzięczał swe-
mu ojcu Wasylowi, autorowi wodewili. Po ukończeniu szkoły powiatowej 
w Połtawie, za wstawiennictwem bogatego stryja, dostał się w 1820 roku 
do prestiżowego Gimnazjum Wyższych Nauk w Nieżynie. Ukształtowany 
jako obywatel i twórca pod okiem postępowych i wybitnych profesorów miał 
poczucie szczególnej misji, które ustąpiło miejsca totalnemu rozczarowaniu 
wraz z przyjazdem do Petersburga (1828). Jego kariera w mieście nad Newą 
rozpoczęła się wraz z opublikowaniem w 1831 roku cyklu opowiadań Wie-
czory na futorze koło Dikańki (Вечера на хуторе близ Диканьки).
 Za najbardziej twórcze dla Gogola uchodzą lata 1832–1835. Wówczas 
to powstają, takie zbiory jak Mirgorod (Миргород, 1835) z opowiadaniami 
Staroświeccy ziemianie (Старосветские помещики), Taras Bulba (Тарас 
Бульба), Wij (Вий) oraz „opowieściami o kłótni” np. Opowieści o tym, jak 
się pokłócił Iwan Iwanowicz z Iwanem Nikiforowiczem (Повесть о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем). Szczególnie 
ostatni utwór ujawnia wielki talent Gogola – satyryka i humorysty, zdolnego 
łączyć komizm z tragizmem. Apogeum jego umiejętności pisarskich stanowią 
szczególnie dwa utwory: dramat Rewizor (Ревизор, 1836) oraz powieść Mar-

3 Zob. Rosyjska myśl filozoficzna i społeczna (1825–1861), wybór, przyp. A. Walicki, Warszawa 1961; 
В. И. Кулешов, Натуральная школа в русской литературе XIX века, Москва 1965. 
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twe dusze (Мертвые души, 1842). Pierwszy z nich to gorzka, sarkastyczna 
drwina ze świata, którym rządzi absurd, skonstruowana za pomocą komicz-
nych scen i sytuacji oraz zdominowana przez śmiech, rozumiany nie jako 
narzędzie rozrywki, lecz zjadliwej ironii. Natomiast Martwe dusze są szkicem 
wizerunku społeczeństwa rosyjskiego, które w ujęciu Gogola jawi się jako 
galeria pozbawionych moralności dziwadeł. Przy czym są nimi „obywatele”, 
tj. szlachta rosyjska, która całkowicie zatraciła godność ludzką, bezwiednie 
poddając się złu, którego źródłem jest chory system społeczny i polityczny. 
 Fiodor Dostojewski (1821–1881) opublikował w 1845 roku swój 
pierwszy utwór Biedni ludzie (Бедные люди). Kolejnymi jego dziełami były: 
Sobowtór (Двойник, 1846), opowiadanie Gospodyni (Хозяйка, 1847), Nie-
toczka Niezwanowa (Неточка Незванова, 1849). Skazany na cztery lata 
katorgi w Omsku za przynależność do organizacji petersburskich socjalistów 
(„pietraszewców”), powrócił do Petersburga dopiero w 1859 roku. Od tego 
momentu znów zaczął tworzyć. Jego kolejne utwory staną się arcydziełami 
literatury światowej: Skrzywdzeni i poniżeni (Униженные и оскорбленные, 
1861), Wspomnienia z domu umarłych (Записки из Мертвого дома, 1861–
1862), Zbrodnia i kara (Преступление и наказание, 1866), Idiota (Идиот, 
1868–1869), Bracia Karamazow (Братья Карамазовы, 1879–1880). 
 Dostojewski4 debiutował jako pisarz szkoły naturalnej. To właśnie 
Gogol zwrócił jego uwagę na drobnego urzędnika, jego nędzę istnienia ze 
wszystkimi szczegółami, odnoszącymi się do jego środowiska, mieszkania, 
a nawet wyglądu zewnętrznego. Zainteresowania lewicowe miały niewątpli-
wy wpływ na twórcę, który skoncentrował się na analizie psychologicznej 
bohatera – drobnego urzędnika, jako ofiary systemu i środowiska. Prozaik 
z dokładnością „naturalisty” odtwarzał procesy myślowe bohaterów, z uporem 
koncentrował się na niuansach ich życia prywatnego. Badał przyczyny ich 
odchyleń od normy. Próbując jednocześnie zdefiniować co jest normą, tym 
samym dochodził do gorzkiej diagnozy socjologicznej. Jako twórca dojrzały 
bazował na swych doświadczeniach z katorgi (Wspomnienia z domu umar-
łych). Ponieważ otaczali go tam głównie recydywiści, bandyci i mordercy, 
wykorzystał to dla wzbogacenia własnej wiedzy o człowieku. W swoisty 
sposób dokonywał badań nad ich psychiką, starając się dotrzeć do przyczyn 
i motywów dokonanych przez nich zbrodni. Indagując ich o fakty z przestęp-
czego życia, gromadząc wiedzę na temat zachowań na katordze i analizując 

4  Szerzej zob. M. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского, Москва 1963, passim. 
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je, tym samym gromadził dane, które jedynie utwierdziły go w przekonaniu 
o niezgłębionej tajemnicy natury ludzkiej. 
 W Zbrodni i karze pisarz skompromitował samowolę jednostki (po-
stać głównego bohatera Raskolnikowa – mordercy lichwiarki), jej racjonalizm 
– przekonanie, że prawa rządzące światem oraz człowiekiem można objąć 
rozumem, udowadnia, że tego typu przekonanie wiedzie do nihilizmu mo-
ralnego. Przyczyną cierpień bohatera, dotychczas przeświadczonego o tym, 
że świat dzieli się na „Napoleonów” i „wszy”, jest uświadomienie sobie, że 
należy do tych drugich. Jedyną drogą bohatera do prawdy, szczęścia i wol-
ności człowieka okazuje się cierpienie, bowiem, jak twierdził Dostojewski, 
człowiek zgodnie z wolą Boga jest istotą wolną, a zarazem ograniczoną Jego 
przykazaniami. 
 Natomist w Idiocie Dostojewski uczynił bohaterem człowieka, który 
jest wcieleniem dobra i dziecięcej naiwności. Ów, jak konstatuje jeden z bo-
haterów powieści „książę pomylony”, to „jurodiwyj”, ten, który w tradycji 
prawosławnej jest wybrańcem Boga. Zjawia się w Petersburgu po to, aby 
niczym Chrystus wyzwalać w ludziach dobro. Wszakże w swych działaniach 
natyka się na mur zła i niezrozumienia. Postrzegany jest przez to nie jako 
Nowy Chrystus, lecz Don Kichot, reprezentant „śmiesznego” dobra bezsil-
nego wobec zła. 
 Lew Tołstoj5 (1828–1910) był rosyjskim arystokratą, który w latach 
1844–1850 studiował orientalistykę, a następnie prawo. Porzucił naukę 
w 1851 roku i wyjechał na Kaukaz, gdzie po roku rozpoczął służbę wojskową. 
Uczestnik wojny krymskiej, po której rychło porzucił służbę, aby całkowicie 
oddać się pisarstwu i podróżowaniu po Europie. W 1862 roku ożenił się z Zo-
fią Bers i przez kolejnych piętnaście lat mieszkając na wsi tworzył swoje zna-
komite dzieła: Wojna i pokój (Война и мир, 1863–1869) oraz Anna Karenina 
(Анна Каренина, 1873–1877). Kolejne lata znamionowały kryzys duchowy 
pisarza. Tołstoj wówczas ostatecznie sformułował własną doktrynę etyczną 
„tołstoizm” (lub „odnowione chrześcijaństwo”), bliską chrześcijańskiemu 
anarchizmowi, opartemu na konieczności moralnego samodoskonalenia oraz 
niesprzeciwiania się złu siłą. Takie przekonania przyczyniły się do odrzucenia 
przez Tołstoja oficjalnej religii i oficjalnej Cerkwi oraz podważenia władzy 
państwowej opartej na wyzysku. W 1886 roku ponownie powrócił do literatu-
ry publikując, nowelę Śmierć Iwana Ilicza (Смерть Ивана Ильича), tragedię 

5 Zob. М. Б. Храпченко, Толстой – художник, Москва 1963. 
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Ciemna potęga (Власть тьмы), a w 1889 roku nowelę Sonata Kreutzerow-
ska (Крейцерова соната). 
 Akcja powieści historycznej Wojna i pokój toczy się w latach 1805–
1812, zaś epilog sięga 1820 roku. W przekonaniu autora tytuł utworu jest 
nawiązaniem do jednego z praw życia społecznego i państwowego, w któ-
rym obserwujemy naprzemienność czasów wojny i pokoju. Ta anarchistyczna 
idea została zapożyczona przez Tołstoja od francuskiego myśliciela Pierre-
’a Josepha Proudhona, aby zademonstrować swój sprzeciw zarówno wobec 
połowicznych reform Aleksandra II, jak i wobec rosyjskiej lewicy. Jego zda-
niem, czemu dał wyraz w powieści, Rosja powinna tworzyć jeden organizm 
narodowy, składający się ze szlachty i chłopów. Stąd też celowo idealizował 
w utworze wizerunek społeczeństwa epoki Aleksandra I, aby ukazać, że je-
śli wobec najazdu wspólnego wroga znikają wszelkie narodowe animozje, 
to dlaczego jest to niemożliwe w czasach pokoju. Kwestie narodowościowe 
współbrzmią w powieści z historiozofią Tołstoja. Uważał, że nie człowiek, 
a opatrzność kieruje światem, zatem nie warto się jej sprzeciwiać. W tym 
kontekście dramatyczne losy głównego bohatera utworu księcia Andrieja Boł-
końskiego są odzwierciedleniem zarówno przemyśleń filozoficznych autora, 
jak i jego własnej ewolucji duchowej. 
 W okresie Imperium Rosyjskiego wykształciły się dwie orientacje 
– okcydentalizm i słowianofilizm. Okcydentalizm był zjawiskiem z połowy 
XIX wieku, odnoszącym się między innymi do poglądów grupy twórców 
i myślicieli, skupionych wokół czasopism „Otieczestwiennyje zapiski”, a na-
stępnie „Sowriemiennik”. Należeli do okcydentalistów: Wissarion Bieliński, 
Aleksander Hercen, Nikołaj Turgieniew, Walerij Majkow, Fiodor Dostojew-
ski. Wskazywali na potrzebę wykorzystania doświadczeń Zachodu w przepro-
wadzeniu demokratycznych zmian w Rosji. Dlatego też w swych wystąpie-
niach optowali za reformami społecznymi (zniesienie poddaństwa chłopów) 
i ustrojowymi. 
 Słowianofilstwo zaś zawdzięcza swoje powstanie grupie skupio-
nej wokół Iwana Aksakowa i Jurija Samarina. Jako obóz ideowy wystąpiło 
publicznie w 1841 roku, powołując do życia miesięcznik „Moskwitianin”. 
Dzieliło się na słowianofilstwo „oficjalne”, reprezentowane przez Michaiła 
Pogodina i Stiepana Szewyriowa, zwolenników formuły rządowej hr. Sier-
gieja Uwarowa: „prawosławie, samodzierżawie i ludowość” oraz „klasyczne” 
lub „właściwe” w osobach Iwana Kirejewskiego, Konstantina i Iwana Aksa-
kowów, Jurija Samarina, Aleksieja Chomiakowa. O ile pierwsi byli lojalni 
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wobec reżimu Mikołaja I, uznawali poddaństwo chłopów, przeciwstawiali 
się wszelkim przejawom nielojalności wobec władzy i rzadko odwoływali 
się do przeszłości historycznej, o tyle drudzy demonstrowali swoją niechęć 
do cara, karier urzędniczych, rozbudowanej biurokracji oraz tworzących ją 
cudzoziemców (szczególnie Niemców). 
 W II połowie XIX wieku w literaturze rosyjskiej wykształcił się nowy 
typ realizmu, tzw. realizm pogłębiony. Jego zwolennicy, tacy jak Anton Cze-
chow, uważali, że zadanie autora ma polegać na dążeniu do maksymalnie 
obiektywnego przedstawienia rzeczywistości, która ma być postrzegana nie 
jak w realizmie z punktu widzenia wszechwiedzącego narratora, odpowiednio 
dobierającego zdarzenia i postaci, aby udowodnić założoną przez siebie tezę, 
lecz w procesie jej „dziania się” wraz z całym zapleczem „niepotrzebnych” 
wątków, opisów, szczegółów („przypadkowa całość”). W związku z tymi 
istotnymi elementami tekstu, służącymi „uprawdopodobnieniu” przedsta-
wianej w nim sytuacji są monologi wewnętrzne, szczegółowe opisy, próba 
ukazania danej sytuacji z różnych punktów widzenia, wielowątkowość, epi-
zodyczność – występowanie licznych epizodów, typowość – charakterystycz-
ne cechy przypisane danej sferze społecznej, otwarta kompozycja, niejasne 
zakończenie, liczne retrospekcje i przedakcje komplikujące fabułę, demokra-
tyzacja języka – każdy człowiek posługuje się innym, charakterystycznym 
językiem, motywacja psychologiczna – zachowanie bohatera da się wytłu-
maczyć poprzez cechy jego charakteru, motywacja społeczna – tłumaczenie 
działań bohatera poprzez środowisko, w jakim się wychował. 
 Jednym z realistów był Anton Czechow6 (1860–1904). Jego kariera 
literacka rozpoczęła się od współpracy z pismami humorystycznymi „Budil-
nik”, „Striekoza”, „Oskołki”. Publikowane w nich drobne opowiadania, mi-
niatury i scenki stanowiły jedynie warsztatowe wprawki do jego najbardziej 
znanych nowel oraz dramatów. Jako zwolennik „realizmu pogłębionego” 
wychodził z założenia, że rzeczywistość należy przedstawiać z maksymal-
nym obiektywizmem. Jego zdaniem, sztuka powinna być wolna od wszel-
kich doraźnych zadań społecznych, dydaktyzmu i moralizatorstwa. Zatem 
Czechow w swych tekstach nie zagłębiał się w dysputy filozoficzne jak 
Dostojewski, nie proponował gotowych rozstrzygnięć jak Tołstoj, bowiem 
„nikt nie zna istoty prawdy”. Wszakże zadaje pytania o przyczynę zła, nudy 

6 Zob. Czechow w oczach krytyki światowej, wybór R. Śliwowski, Warszawa 1971; А. П Чудаков, По-
этика Чехова, Москва 1971.
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i chaosu, braku szczęścia, życiowych rozczarowań, a nawet dewiacji i odnaj-
duje ją… w samym człowieku. Świadczą o tym takie utwory jak Człowiek 
w futerale (Человек в футляре, 1898), O miłości (О любви, 1898), Agrest 
(Крыжовник, 1898), Kapral Priszybiejew (Унтер Пришибеев, 1898), Ka-
meleon (Хамелеон, 1898). 
 Te same motywy niespełnionych pragnień, złożoności życia, marzeń 
zniszczonych przez trywialną rzeczywistość odnajdujemy także w dramatach 
Czechowa: Mewa (Чайка, 1896), Wujaszek Wania (Дядя Ваня, 1897), Trzy 
siostry (Три сестры, 1901), Wiśniowy sad (Вишневый сад, 1904). Utwory te 
określa się mianem dramatów lirycznych, bądź psychologicznych. Ich istotę 
stanowią sytuacje kryzysowe rozgrywające się w szarej rzeczywistości końca 
lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Uwięzieni gdzieś na prowincji świata 
próbują bezskutecznie wyrwać się poza jej granice, wszakże są to próby, które 
wiodą do fałszywych rezultatów, błędnych wyborów. Niezgoda na tłamszącą 
ich rzeczywistość wzmaga ich wewnętrzny ból i prowadzi do powolnej rezy-
gnacji ze wzniosłych celów i ideałów. 
 W symbolizmie rosyjskim najistotniejszym środkiem artystycznego 
wyrazu był symbol jako wizualny odpowiednik idei7. Jako nurt filozoficzny 
i literacki symbolizm wyrósł ze zwątpienia w racjonalną naukę, odwoływał 
się do intuicji i emocji jako źródła poznania. Nawiązywał do różnych prądów 
filozoficznych, w tym do poglądów Artura Schopenhauera, Nicolaia Hart-
manna i Henriego Bergsona. Według przedstawicieli tego nurtu sztuka była 
odkrywaniem głębi bytu, absolutu i próbą wyrażania go za pomocą symbolu. 
Ich zdaniem, sztuka ma charakter autonomiczny i ma prawo do głoszenia 
piękna, bez założeń pragmatycznych. 
 Symbolizm rosyjski był prądem literackim ukształtowanym głównie 
pod wpływem wzorców francuskich (Charles Baudelaire, Paul Verlaine i Jean 
Arthur Rimbaud), stanowiących reakcję na wąski utylitaryzm pozytywizmu. 
Twórcom rosyjskim bliskie okazały się idee buntu przeciwko cywilizacji, 
poczucie tragizmu życia, kult indywidualizmu, przeczucie zagłady kultury 
oraz tragiczna samotność rodząca chęć ucieczki w mistyczny świat marzeń 
i piękna. Pierwszym manifestem symbolizmu rosyjskiego był odczyt Dymi-
tra Mereżkowskiego (1866–1941) O przyczynach upadku i o nowych kierun-
kach we współczesnej literaturze rosyjskiej (О причинах упадка и новых 

7  Zob. К. Мочульский, Андрей Белый, Париж 1955; Д. Е. Максимов, Брюсов, Ленинград 1969.
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направлениях в современной русской литературе), wygłoszony w 1892 
roku.
 Symbolistą (tzw. starszym) był Fiodor Tietiernikow (ps. Fiodor Soło-
gub, 1863–1927). Jego zdaniem, symbolizm stał się metodą twórczą służącą 
przeobrażaniu świata. Jego wiersze, takie jak Gwiazda Mair (Звезда Маир, 
1904), czy też należące do zbiorku Płomienny krąg (Пламенный круг, 1908) 
nawiązywały do tragicznej koncepcji życia Schopenhauera. Stąd w tekstach 
Sołoguba dominują bohaterowie uwikłani w demoniczną walkę żywiołów 
i popędów. Zdominowani przez ciemne siły zła i instynktów, głoszą bez-
sens istnienia, demonstrują swą rozpacz i poczucie osamotnienia. Jedynym 
pozytywnym okresem ich życia jest zwykle dzieciństwo jako czas, gdy nie 
przebudziły się w nich złe instynkty. Podobnie jak inni symboliści Sołogub 
był neoplatonikiem, przeświadczonym o dwoistości świata. Dał temu wyraz 
między innymi w utworze Gwiazda Mair
 Inny z symbolistów – Konstantin Balmont (1867–1942) głosił także 
ucieczkę od życia w świat marzeń, dominację żywiołu i intuicji nad rozumem, 
zwracał się w stronę kultu indywidualizmu i piękna. Zatem nie wprowadzając 
nowych tematów, jednocześnie, zgodnie z postulowanym przezeń subiekty-
wizmem, wprowadził do poezji cały wachlarz przelotnych doznań, szcze-
gółowych spostrzeżeń, nawiązujących do chwilowych stanów psychicznych. 
Jako zwolennik „poetyki chwili” w swych tomikach, takich jak W bezkresie 
(В безбрежности, 1895), Cisza (Тишина, 1898), Płonące gmachy (Горящие 
здания, 1900), Będziemy jak słońce (Будем как солнце, 1903) stworzył zręby 
swoistej „filozofii uczuć”. Stąd w jego tekstach nastrój przeważa nad pozna-
niem intelektualnym, a dominującym środkiem poetyckim jest epitet. Ogrom-
na ilość przymiotników pełni tę samą rolę, co barwne plamy w malarstwie 
impresjonistów. W wierszach Balmonta opisy przyrody to niemalże dzieła 
malarskie, obliczone także na odbiór wizualny, bowiem za pośrednictwem 
epitetów rysował konkretne wrażenia odbierane za pomocą zmysłów. Są to 
żywe dzieła, płynne i ruchliwe, przesycone migotliwymi odcieniami nie tylko 
kwiatów, lecz wszystkich żywiołów ziemi. Poeta konsekwentnie realizował 
zasadę zacierania granic między poszczególnymi rodzajami sztuki, maksy-
malnie zbliżając poezję także do muzyki dzięki aliteracjom, refrenom, rymom 
wewnętrznym i wyrazom dźwiękonaśladowczym. 
 Młodszym symbolistą był Andriej Bieły (Borys Bugajew, 1880–1934). 
Wraz z innymi „argonautami” (grupa młodych filozofów i poetów moskiew-
skich) był zwolennikiem „syntezy sztuk”, przeświadczonym, że najwyższą 
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formą sztuki jest muzyka, zdolna oddać niuanse duchowego życia człowie-
ka. Był autorem cyklu poetyckich „symfonii”: Północna (Северная, 1900), 
Dramatyczna (Драматическая, 1901), Powrót (Возврат, 1902), Kubek 
zamieci (Кубок метели, 1902) oraz zbiorków Złoto w lazurze (Золото в 
лазури, 1904), Popiół (Пепел, 1909) i Urna (Урна, 1909). Jego wczesna 
twórczość koncentrowała się wokół myśli o duchowym odrodzeniu świata 
opromienionego wiekuistym blaskiem słońca jako symbolu wiecznego po-
czątku. Stąd zarówno „symfonie”, jak i utwory ze zbiorku Złoto w lazurze 
przesycone są motywami światła, błękitu, złota, blaskiem drogich kamieni, 
lśniących wokół mitologicznych postaci. Podobnie jak u innych młodszych 
symbolistów fascynacja słońcem i wiecznością ustępuje miejsca ironii, roz-
czarowaniu, świadomości, że poza idealnym światem marzeń istnieje dra-
matyczna rzeczywistość. Stąd z żaru uniesień i nadziei na wieczną młodość 
pozostaje jedynie popiół i taki też tytuł nosi drugi zbiór Biełego. Jest całkowi-
cie odmienny od poprzedniego, ponieważ poświęcony ojczyźnie i narodowi, 
ukazanych w konwencji „płaczu” nad pohańbionym przez zły los krajem. 
Wysublimowani efemeryczni bohaterowie z poprzednich utworów ustępują 
miejsca włóczęgom, pielgrzymom i aresztantom. Całkowitej zmianie uległ 
sposób poetyckiego obrazowania: dominuje ograniczona paleta barw, znikają 
wyszukane obrazy poetyckie, a egzystencjalny ból „ja” lirycznego wzmaga 
niewyszukana, a nawet momentami wulgarna leksyka. Ostatnim zbiorem po-
ety, w którym zgromadził swe dotychczasowe doświadczenia i dokonał ich 
syntezy, jest Urna. Dominują w nim rozważania nad przeżyciami osobistymi 
„ja” lirycznego totalnie rozczarowanego światem i proponowanymi przezeń 
wartościami. Nawet to, co początkowo mogło nieść ocalenie – miłość, oka-
zało się uczuciem niosącym zgubę. 
 Kolejnym symbolistą młodszym był Aleksander Błok8 (1880–1921), 
syn prawnika, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Petersbur-
skiego. Jego żoną była Lubow Mendelejewa – córka wielkiego chemika. 
W 1903 roku debiutował w piśmie symbolistów „Nowyj put’”, zaś w 1904 
roku pojawił się jego pierwszy cykl poetycki Wiersze o Przepięknej Pani 
(Стихи о Прекрасной Даме). Kolejnymi jego dziełami były: Niespodziewa-
na radość (Нечаянная радость, 1906), Śnieżna maska (Снежная маска, 

8 Zob. В. Жирмунский, Поэзия Блока, Прага 1922; Т. Родина, Блок и руский театр начала XX века, 
Москва 1972. 
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1907), Dramaty liryczne (Лирические драмы, 1908), Ziemia pod śniegiem 
(Земля в снегу, 1908), Nocne godziny (Ночные часы, 1911). 
 Jednym z głównych myślicieli i teoretyków rosyjskiego symbolizmu 
był Władimir Sołowjow, którego poglądy wywarły ogromny wpływ między 
innymi na wyobrażenia Błoka o mistycznej relacji między poetą i wszech-
światem, czemu dał wyraz w cyklu Wiersze o Przepięknej Pani, napisanym 
w latach 1901–1902. Podobnie jak pozostali symboliści, poeta wychodził 
z założenia, że rzeczywistość jako niedoskonałe odbicie wyższego świata idei 
jest niegodna uwagi poety. Dlatego skupia się on na irracjonalnym świecie 
wiecznych i niezmiennych wartości jako jedynie prawdziwym. Stąd typowa 
kontrastowość utworu, w którym złemu, szaremu ziemskiemu światu, tchną-
cym zimnem i obojętnością, przeciwstawiane jest tajemnicze „Tam”, tonące 
w blaskach zorzy i wszystkich kolorów tęczy. Ów mistyczny, harmonijny 
i doskonały byt jest domem „wiecznej kobiecości”, „duszy świata”, ukazują-
cej się poecie pod postacią „Przepięknej Pani”, „Dziewicy – Zorzy”. Zwykle 
pojawia się ona na baśniowym tle rodem z obrazów Wiktora Wasniecowa, 
bądź otoczona jest motywami „cerkiewnej Rusi” zaczerpniętymi z dzieł Mi-
chaiła Niestierowa. „Ja” liryczne – poeta pała do niej mistyczną miłością, 
przeświadczony, że jest to jedyna droga do uzyskania harmonii (połączenia 
się z „duszą świata”). Wierzy w jej materializację, oczekuje w nadziei i uwiel-
bieniu, przesycony platońską miłością. Tworzy modlitwy, hymny ku jej czci, 
kreuje się na rycerza i niewolnika, licząc na jej zejście na ziemię. Utwór ma 
charakter niezwykle dynamiczny z uwagi na brak konkretności, przemiesza-
nie się rzeczywistości z wymysłem, bogatą symbolikę, liczne niedomówienia, 
ciągle zmieniające się wizje „ja” lirycznego. To służyło bliskiej symbolistom 
idei modelowania świata, „tworzenia mitów” w ścisłym związku z kosmosem. 
 Kolejnym nurtem w literaturze rosyjskiej schyłku imperium był akme-
izm. Jego teoretykami i przedstawicielami byli: Siergiej Gorodeckij (1884–
1967), Nikołaj Gumilow (1886–1921), Anna Achmatowa (1889–1966). 
 Program akmeistów:
1. rehabilitacja rzeczywistości jako samodzielnej wartości, a nie odbicie 

idealnego świata idei;
2. zachwyt nad materialną urodą świata, jego pięknem i brzydotą;
3. rezygnacja z dążenia do poznania sensu świata i prób rozwiązania uni-

wersalnych kolizji;
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4. afirmacja realności, przejawiająca się w dążeniu do przedmiotowości 
i rzeczowości opisu (w przeciwieństwie do symbolistycznej niejasności 
i mglistości);

5. odrzucenie symbolistycznej wieloznaczności słowa i jego metaforyzacji, 
przy jednoczesnym dążeniu do jego konkretyzacji, przejrzystości oraz 
jednoznaczności; 

6. odrzucenie postulatu upodobnienia poezji do muzyki. 
 Reprezentantką akmeizmu była Anna Achmatowa9 (właściwe nazwi-
sko Gorienko). Jednak jej twórczości nie należy odnosić tylko do akmeizmu, 
bowiem dzieła tak genialnej poetki wychodziły daleko poza ramy jednego 
prądu literackiego. Wszakże jej pierwsze utwory zebrane w tomach Wieczór 
(Вечер, 1912), Różaniec (Четки, 1914), Białe stado (Белая стая, 1917) moż-
na nazwać akmeistycznymi głównie z uwagi na zauważalne w nich: dążenie 
do „prozaizacji” poezji (forma wiersza – głównie nowela lub list, dominacja 
dialogu, wypowiedź skierowana zwykle do konkretnego adresata), lakonizm, 
rzeczowość i ścisłość (rezygnacja z rozbudowanej metafory, muzykalności 
i wielosłowia typowego dla symbolistów), orientacja na język mówiony, 
zagęszczenie emocji poprzez niedomówienia (urywane zdania) i naruszenie 
rytmiki wiersza (kropka przed końcem wersu), patetyczna intonacja, wska-
zania na konkretny czas i miejsce zdarzenia, unikanie subiektywnych emocji, 
zawoalowanych w intonacji, gestach, szczegółach. W jej akmeistycznych tek-
stach najistotniejszy jest konkret i plastyczność obrazowania. 
 Nieomal równolegle z akmeizmem w prozie rosyjskiej rozwijała się 
proza neorealistyczna z typową dla niej subiektywizacją narracji, swobod-
ną kompozycją opartą na asocjacji i montażu kadrów, często połączonych 
jednym motywem drogi, podróży, wędrówki. Twórcy, tacy jak Alieksiej 
Riemizow10, Borys Zajcew, Michaił Priszwin, pozostający pod wpływem do-
świadczeń Czechowa, skupiali się zwykle na charakterystycznym szczególe, 
obrazie, który w trakcie rozwoju fabuły zyskuje rangę wielkiego filozoficz-
nego uogólnienia. 
 Aleksiej Riemizow (1877–1957) w utworach takich jak Limonar 
(Лимонар, 1907), Posołoń (Посолонь, 1907), Podorożyje (Подорожие, 
1913), Dokuka i Bałagurije (Докука и Балагурие, 1914) chętnie sięgał do 

9 Zob. А. Хейт, Анна Ахматова. Поэтическое странствие, Москва 1991; Л. Чуковская, Записки об 
Анне Ахматовой, кн. 1-2, Paris 1976 и 1980. 

10 Zob. H. Waszkielewicz, Modernistyczny starowierca, Kraków 1994; A. Woźniak, Tradycja ruska według 
Aleksego Riemizowa, Lublin 1995. 
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zabytków piśmiennictwa średniowiecznej Rusi, imitując styl latopisów, apo-
kryfów i legend. Fascynował go świat rosyjskiego folkloru, wierzeń ludowych 
i demonologii. Eksperymentował z gatunkami literackimi wprowadzając do 
nich elementy właściwe dotychczas tylko twórczości ludowej. Korzystał jed-
nocześnie z doświadczeń Nikołaja Leskowa w zakresie, ludowej anegdoty, 
czy typu bohatera dziwaka. Efektem jego poszukiwań twórczych było roz-
winięcie tychże doświadczeń w zakresie ornamentalizacji prozy, w tym wy-
korzystanie „udziwnienia”, tj. zatarcia granic między rzeczywistością i snem 
oraz wprowadzenie elementu irracjonalnego w najpospolitsze sytuacje ży-
ciowe. Jednym z jego najwybitniejszych dzieł jest powieść Siostry od krzyża 
(Крестовые сестры, 1910) jako epiczna kontynuacja znanego z literatury 
rosyjskiej „tekstu petersburskiego”, stanowiąca swoistą polemikę z moralno-
-filozoficznymi poglądami Fiodora Dostojewskiego. 
 W ostatnich dekadach przedrewolucyjnej Rosji powstał nurt zwany 
futuryzmem. Jednym z najbardziej znanych futurystów rosyjskich był Wło-
dzimierz Majakowski11 (1893–1930). Ponieważ był uznawany przez sowiec-
kich ideologów za niemalże „komunistycznego świętego”, a jego poezja 
za niewyczerpane źródło komunistycznych sloganów, zapomina się, że był 
to poeta wybitny. Debiutował w 1912 roku w zbiorze futurystów Policzek 
gustom publiczności (Пощечина общественному вкусу). Jeszcze na długo 
przed rewolucją był trzykrotnie aresztowany za działalność antycarską. Jed-
nocześnie pisząc antyburżuazyjne, futurystyczne teksty już nie był działaczem 
lewicowym. Zatem jego nieprzejednana postawa wobec cywilizacji pieniądza 
i urbanizacji, optowanie za „zwykłym człowiekiem” były wyrazem nie tyle 
buntu ideowego, co estetycznego. Jego nihilizm kulturowy ujawnił się między 
innymi w poematach Obłok w spodniach (Облако в штанах, 1915), Czło-
wiek (Человек, 1916-1917), w poemacie lirycznym Władimir Majakowski 
(Владимир Маяковский, 1913) oraz w zbiorze poetyckim Ja (Я). 
 W tekstach przyszłego „proletariackiego” poety nie brak jest od-
niesień do Boga, czego przykładem jest poemat Flet kręgosłupa (Флейта-
позвоночник, 1915), w którym neoromantyczny bohater nie pragnie władzy 
stworzenia, lecz uwolnienia od boskich aspiracji. Dla bohatera lirycznego 
Najwyższy jest wrogiem młodzieńczej niezależności, siłą niepotrzebnie kom-
plikującą życie. Utwór zdominowany jest przez walkę z tym co metafizyczne 

11  Zob. W. Woroszylski, Życie Majakowskiego, Warszawa 1966; E. Balcerzan, Włodzimierz Majakowski, 
Warszawa 1984; Б. Гончаров, Поэтика Маяковского, Москва 1983. 
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w imię konkretu, wolności twórczej i przeciwko „zbanalizowanemu przez 
symbolistów” sacrum. Jest to swoisty manifest estetyczny, którego ofiarą stał 
się sam poeta. 

4.  literatura w okresie komunistycznym

 Głównym autorem zakazanym w ZSRR w latach trzydziestych XX 
wieku był Michaił Bułhakow12 (1891–1940). Syn profesora Kijowskiej 
Akademii Duchownej, z wykształcenia lekarz, który w 1921 roku osiadł 
w Moskwie i poświęcił się całkowicie działalności kulturalnej i literackiej. 
Jednymi z jego pierwszych utworów są Notatki na mankietach (Записки на 
манжетах, 1920–1922) oraz przesycona gogolowskim duchem powieść 
satyryczna Fatalne jaja (Роковые яйца, 1925). Została odebrana przez so-
wiecką krytykę jako utwór wrogi rewolucji z uwagi na satyryczny stosunek 
autora do rzeczywistości radzieckiej. Od tego czasu stał się „wrogiem naro-
du”, pisarzem zakazanym, skazanym na zapomnienie. Teksty Bułhakowa nie 
były publikowane w ZSRR przez kilkadziesiąt lat. Jego kolejna satyryczna 
powieść Psie serce (Собачье сердце, 1926) ukazała się w druku dopiero 
w 1987 roku. O ile w Fatalnych jajach autor wyszydzał sowiecki ład społecz-
ny oraz pseudonaukowe aspiracje nowej władzy, o tyle w Psim sercu dokonał 
diagnozy etycznej degradacji społeczeństwa, ogarniętego fałszywą ideologią. 
 Wszakże najdoskonalszym jego dziełem jest powieść Mistrz i Małgo-
rzata (Мастер и Маргарита, 1928–1940, wydana 1966–1967), która jako 
utwór godzący w ówczesne dyrektywy „realizmu socjalistycznego” stała się 
symbolem niezależności twórczej oraz dramatu napiętnowanego pisarza. Nie 
godząc się z ideą utylitaryzmu, dydaktyzmu i ateizmu Bułhakow stworzył 
dzieło oparte na biblijnej historii Chrystusa, stanowiącej wątek równoległy 
wobec dwóch pozostałych: historii tytułowych kochanków oraz perypetii 
przybyłej do Moskwy „diabelskiej delegacji”. Zasadniczą ideą utworu jest 
pytanie o wolność i miłość oraz wiara w prawdę, miłosierdzie i sprawiedli-
wość. Wszakże z uwagi na czas i miejsce akcji (paralelizm zdarzeń biblij-
nych i moskiewskich) nie dziwi, że najskuteczniejszym narzędziem w rękach 
Opatrzności okazuje się nie człowiek sprawiedliwy a… diabeł. Dzięki niemu, 

12 Zob. A. Drawicz, Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie, Kraków 1987; P. Fast, Mistrz i Małgorzata 
Bułhakowa. Pisarz – epoka – powieść, Katowice 1991; М. Чудакова, Жизнеописание Михаила Бул-
гакова, Москва 1988. 
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co prawda na krótko, sowiecka antyrzeczywistość podlega swoistemu upo-
rządkowaniu: zło zostaje ukarane, a dobro nagrodzone. 
 W Rosji sowieckiej dopiero 1956 rok (trzy lata po śmierci Stalina) 
był początkiem „odwilży” (termin Ilji Erenburga). XX Zjazd Komunistycz-
nej Partii Związku Radzieckiego z hasłem walki ze „stalinowskimi wypacze-
niami” dał nadzieję na zmiany, które dotychczas były niemożliwe: zelżała 
cenzura, umożliwiono publikację dzieł autorów zakazanych (np. Aleksander 
Sołżenicyn, Anna Achmatowa), przypomniano sobie dorobek symbolistów 
rosyjskich, otwarcie zaczęto mówić o złej sytuacji gospodarczej kraju, z ła-
grów uwolniono dysydentów, głośno zaczęto mówić o „prawdzie w literatu-
rze”. Pojawiły się teksty zdominowane przez dotychczas zakazane tematy, 
odnoszące się do sfery etyki i wiary. Celowała w tym przede wszystkim 
„proza wiejska”, nawiązując do zapomnianego świata wartości, opartego na 
szacunku do człowieka i przyrody, do wiary przodków. Do jej przedstawicieli 
można zaliczyć Wiktora Astafjewa, Siergieja Załygina, Fiodora Abramowa, 
Walentina Rasputina.
 Walentin Rasputin13 (ur. w 1934 roku we wsi Atałanka, rejonie Ust’-
-Uda, w obwodzie irkuckim). Debiutował w 1966 roku zbiorem Kraj pod 
samym niebem (Край возле самого неба). W latach 1967–1968 została opu-
blikowana jego książka Człowiek z tego świata (Человек с этого света) 
oraz powieść Pieniądze dla Marii (Деньги для Марии). Wszakże najbardziej 
cenionym jego utworem jest powieść W ostatnią godzinę (Последний срок, 
1970). Kolejnymi utworami były: opowiadanie Lekcje francuskiego (Уроки 
французского, 1973), powieść Żyj i pamiętaj (Живи и помни, 1974), Poże-
gnanie z Matiorą (Прощание с Матёрой, 1976) oraz opowiadania z 1981 
roku – Natasza (Наташа), Co powiedzieć wronie (Что передать вороне), 
Wiek żyj – wiek kochaj (Век живи – век люби). Po 1985 roku, gdy ukazała się 
jego ostatnia powieść Pożar (Пожар), pisarz oddał się publicystyce. W 1995 
roku pojawiły się jego opowiadania Do tejże ziemi (В ту же землю), szkice 
W dół po rzece Lenie (Вниз по Лене-реке), zaś w kolejnych latach opowia-
dania Wypominki (Поминный день, 1996), Ni z tego ni z owego (Нежданно-
негаданно, 1997), Córka Iwana, matka Iwana (Дочь Ивана, мать Ивана, 
2004).

13  Zob. Н. Котенко, Валентин Распутин. Очерк творчества, Москва 1988; С. Семенова, Валентин 
Распутин, Москва 1987. 
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 Bohaterką powieści W ostatnią godzinę jest prosta wiejska kobieta, 
reprezentująca sobą typ „człowieka sprawiedliwego”, strażniczka rodu, któ-
rej życie oparte było na odwiecznych i niezmiennych zasadach etycznych. 
Dysponuje wrodzoną mądrością życiową i obdarzona jest cechami obcymi 
współczesnemu człowiekowi, goniącemu za dobrami materialnymi. Jako 
istota żyjąca zgodnie z naturą i szanująca jej prawa, posiada siłę zdolną 
wstrzymać datę własnej śmierci tylko po to, aby zdążyć ujrzeć ukochaną, 
najmłodszą córkę. Jednakże natura przegrywa z cywilizacją – Tania, podobnie 
jak reszta już „miastowego” rodzeństwa, przesiąkniętego inną moralnością, 
nie przyjeżdża. 
 W ZSRR istniał tzw. rosyjski underground, czyli rosyjska odmiana 
samizdatu, która była nie tyle zainteresowana polemiką z systemem, co dąż-
nością do przeciwstawiania się normom (ewazja), świadomym zejściem na 
margines, postawą prześmiewczą, kpiarską, „karnawałową” (według termino-
logii Michaiła Bachtina). Jednym z jej przedstawicieli był Wieniedikt Jerofie-
jew (1938–1990). Postać tyleż barwna, co tragiczna. W 1955 roku przyjęty 
na Wydział Filologiczny uniwersytetu moskiewskiego, po trzech semestrach 
został relegowany za absencję na zajęciach i „nieprzystojne zachowanie”. Po-
cząwszy od 1957 roku zmienił co najmniej trzydzieści miejsc pracy (od łado-
wacza i posterunkowego milicji do stróża i montera). Znany jako autor takich 
utworów jak Moskwa – Pietuszki (Москва – Петушки, 1970, opublikowana 
w latach 1988–1989), Noc Walpurgii, czyli Kroki Komandora (Вальпургиева 
ночь, или Шаги Командора, opublikowana w Paryżu w 1985 roku, zaś 
w kraju w 1989 roku), esej Wasilij Rozanow oczami ekscentryka (Василий 
Розанов глазами эксцентрика, 1973, opublikowany w 1989 roku), Moja 
maleńka leniniana (Моя маленькая лениниана, wydana w Paryżu w 1988 
roku, w Rosji w 1991 roku).
 Moskwa – Pietuszki jest najbardziej znanym dziełem Jerofiejewa, któ-
re stworzył pracując jako konserwator linii telefonicznej w Moskwie w latach 
1969–1974 (angielski wariant tytułu brzmi następująco: Moscow to the End of 
the Line). W czasach głasnosti utwór ten w bardzo ubogiej wersji był publi-
kowany w charakterze materiału pomocniczego w kampanii antyalkoholowej, 
zainicjowanej przez Michaiła Gorbaczowa (suchoj zakon). Mimo, że akcja 
utworu dzieje się w świecie rzeczywistym, to przypomina nieco obrazoburczą 
ludową przypowieść – misterium o ucieczce ku wolności. Bohater alkoho-
lik jest ciągle umierającym na krzyżu współczesnym Chrystusem. Wienicz-
ka – alter ego autora, aby żyć, czyli przenieść się w lepszy świat fantazji 
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i mistycznych wizji – musi pić. Upojenie alkoholowe okazuje się jedynym 
możliwym do zniesienia stanem, w którym nie obowiązują normy rzeczywi-
stego, znienawidzonego świata. Dzięki kolejnym, wymyślnym „koktajlom” 
z terpentyny czy wody kolońskiej jest w stanie przenieść się na takie „wyżyny 
duchowości”, gdzie jego własne upodlenie stanie mu się zupełnie obojętne. 

5.  literatura przełomu XX i XXi wieku

 Po 1985 roku stała się popularna nie tylko „alternatywna literatura”, 
lecz także „proza kobiet”. Krytycy wywodzący się z kręgu Nowych Ama-
zonek, tacy jak Swietłana Timina14, Tatiana Rowienska15 i Tatiana Procho-
rowa16, zaczęli mówić o „nowym kobiecym mitotwórstwie”. Coraz większą 
popularność zdobywały utwory Tatiany Tołstoj Na złotym ganku siedzieli (На 
золотом крыльце сидели…, 1983), Diny Rubiny Oto idzie Mesjasz (Вот 
идет Мессия!, 1996), Marii Arbatowej Nazywam się kobieta (Меня зовут 
женщина, 1998), Ludmiły Ulickiej Sonieczka (Сонечка, 1995) i Medea 
i jej dzieci (Медея и ее дети, 1996) oraz Ludmiły Pietruszewskiej Maleńka 
Groźna (Маленькая Грозная, 1998). Elementem wspólnym tekstów wymie-
nionych autorek było przełamywanie tabu o kobiecie, dekonstrukcja jej wize-
runku stworzonego i utrwalonego przez mężczyzn, prezentacja całej prawdy 
o kobiecości włącznie z jej fizyczną i fizjologiczną stroną.
 Ludmiła Ulicka (ur. 1943, Dawlekanowo, Baszkiria) – genetyk z wy-
kształcenia, której twórczość zyskała popularność na Zachodzie17. Pierwsze 
jej utwory opublikowano najpierw we Francji na początku lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku, a na rodzimym gruncie pod koniec lat osiemdziesią-
tych pojawiły się jej opowiadania, które weszły do zbiorku Ubodzy krewni 
(Бедные родственники) wydanego w 1999 roku. Z uwagi na śmiałość w za-
kresie problematyki i obrazowania były przyjęte niejednoznacznie. 

14  С. Тимина, Ритмы вечности. Роман Улицкой „Медея и ее дети”, [w:] Русская литература ХХ 
века в зеркале критики, ред. С. И. Тимина, М. А. Черняк, Н. Н. Кякшто, Москва 2003, s. 537–549. 

15  Т. А. Ровенская, Опыт нового женского мифотворчества: „Медея и ее дети” 
Л. Улицкой и „Маленькая Грозная” Людмилы Петрушевской, [w:] Адам и Ева: Альма-
нах гендерной истории, ред. Л. П. Репина, Москва 2003, s. 333–354.

16 Т. Г. Прохорова, Особенности проявления мифологического сознания в художественной 
структуре романа Л. Улицкой „Медея и ее дети, [w:] Русский роман XX века: Духовный мир 
и поэтика жанра: Сборник научных трудов, ред. А. И. Ванюков, Саратов 2001, s. 288–292.

17 Przypomnijmy, że Ludmiła Ulicka jest laureatką prestiżowych nagród literackich, w tym Medicus (Fran-
cja 1996), Moskwa – Penne (Włochy 1997), im. Giuseppe Adserbiego (Włochy 1999).
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 Pierwsze swoje opowiadania publikowała już pod koniec lat osiem-
dziesiątych XX wieku, lecz stała się znana dopiero po pojawieniu się filmów 
opartych na jej scenariuszach Siostrzyczki Liberti (Сестрички Либерти, 
1990) i Kobieta dla wszystkich (Женщина для всех, 1991), oraz po opubli-
kowaniu w czasopiśmie „Nowy świat” („Новый мир”) powieści Sonieczka 
(1992). 
 Utwór Sonieczka z uwagi na tytułowe imię wpisał się w zakres typo-
wo rosyjskiego „tekstu o Sofii”. Wstępna charakterystyka głównej bohaterki 
Sonieczki wskazywałaby, że jest przewidziana dla niej rola typowa, drugopla-
nowa, służebna wobec świata i mężczyzny. W tekście została zaprezentowana 
jako żydowska dziewczyna, która wyszła za mąż za utalentowanego, biedne-
go artystę malarza, urodziła mu córkę, cała oddała się miłości do męża i córki 
oraz trosce o dom i rodzinę. Fabuła utworu nawiązywała do klasycznego, 
patriarchalnego podziału ról: ona – przepełniona uczuciami matka karmiciel-
ka, on zaś – niespokojny, twórczy duch. Znamienne, że nawet wówczas, gdy 
mąż porzucił ją dla innej, zaakceptowała jego wybór i zabiegała o dobro 
kochanki. Zostawszy wdową, wycofała się z realnego życia. Jej egzystencja 
sprowadzała się do odwiedzania grobu męża i zagłębiania się w fikcyjny świat 
ulubionych bohaterów literackich. 
 Schemat życia bohaterki wydaje się przykładem ambiwalentnego 
wpływu na kobietę przypisanej jej przez kulturę funkcji troskliwej żony 
i matki18. Oddanie się ukochanemu mężczyźnie i rodzinie doprowadziło do 
odrzucenia własnego „ja” i wpłynęło destrukcyjnie na jej ego. Równocze-
śnie instynkt samozachowawczy, hamując ten proces, uruchamił mechanizm 
sprzyjający powstaniu nietypowego modelu zachowań (akceptacja kochanki 
i późniejsza przyjaźń z nią, ucieczka w wyimaginowany świat literatury). 

*****
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zaryS literatury emigracyjnej:  
od Bunina do Sołżenicyna

1. Wstęp

 Mówiąc o literaturze rosyjskiej XX wieku nie sposób pominąć lite-
ratury emigracyjnej, która stanowi istotną część kultury rosyjskiej. Wskutek 
rewolucyjnych wydarzeń politycznych Rosję opuściły ponad 2 miliony 
osób (dane szacunkowe), a wśród nich znalazło się wielu przedstawicieli 
sztuki słowa: poeci, prozaicy, dramaturgowie – Konstantin Balmont, Iwan Bu-
nin, Borys Zajcew, Dmitrij Mereżkowski, Zinaida Gippius, Leonid Andrejew, 
Aleksiej Riemizow, Mark Ałdanow, Władysław Chodasiewicz. Trudno jest 
wymienić wszystkich pisarzy, gdyż było ich bardzo dużo. Wielu z nich trafiło 
na emigrację, będąc już sławnymi pisarzami, dobrze znanymi czytelnikowi 
rosyjskiemu; kolejni dopiero zaczynali swą drogę pisarską poza granicami 
ojczyzny – Vladimir Nabokov, Nina Berberowa, Borys Popławski, Jurij Te-
rapiano, Władimir Warszawski. Byli również tacy, którzy po dosyć krótkim 
pobycie za granicą wrócili do Rosji – Marina Cwietajewa, Aleksiej Tołstoj, 
Andriej Bieły. Ci, którzy nie wyjechali dobrowolnie, zostali z kraju wygnani 
– Nikołaj Bierdiajew, Nikołaj Łosski, Siemion Frank, Siergiej Bułgakow1. 
Wyjazdy i wymuszone emigracje spowodowały, że poza granicami kraju 
w szybkim tempie zaczęła się kształtować alternatywna rosyjska kultura 
ze swoją literaturą, filozofią, życiem artystycznym. Niemniej jednak, po 
odzyskaniu wolności, emigranci tracili swój poprzedni status społeczny, 
majątek, pracę, a nawet rodzinę.
 Mimo wszystko, ze względu na olbrzymi potencjał kulturalny, życie 
kulturalne na emigracji było bardzo bogate. Od samego początku otwierano 
szkoły średnie i wyższe, które zapewniały możliwość uczenia się w języku 

1 В. Агеносов, Литература russkogo зарубежья, Москва 1998, s. 5. 
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ojczystym; organizowano zjazdy, konferencje, kursy. Celem tej działalno-
ści było zachowanie dorobku kulturowego dla młodszych pokoleń oraz 
przywrócenie ciągłości kultury rosyjskiej2. Głównym ośrodkiem literatury 
na wygnaniu stał się najpierw Berlin, natomiast w latach dwudziestych 
Paryż. W Pradze, Belgradzie, Warszawie oraz w innych miastach sku-
piały się mniejsze środowiska literackie. Początkowo zaczęto prowadzić 
gorące dyskusje na temat wydarzeń w Rosji, jak również dalszego losu 
emigrantów3. Nostalgię za utraconym życiem zaobserwować można prak-
tycznie u wszystkich emigracyjnych mistrzów słowa. Sakralizacja Rosji, 
prawosławia, języka rosyjskiego, ojczyzny jako utraconego raju stała się 
tematem przewodnim nie tylko tekstów literackich, ale i korespondencji 
osobistej. Za główne motywy literatury emigracyjnej można uznać motywy 
wspomnienia, pamięci, historii. Powracając do lat dzieciństwa, młodości 
praktycznie wszyscy emigranci zostawili po sobie utwory autobiograficz-
ne, wspomnieniowe, memuary4.
 Życie kulturalne emigracji było całkowitym zaprzeczeniem sytuacji 
w bolszewickiej Rosji. Odpowiedzią rosyjskiej diaspory na wojowniczy 
ateizm rewolucjonistów było odrodzenie religijności na niespotykaną dotąd 
skalę. Oderwanie od ojczyzny z jednej strony oraz wydarzenia w Rosji ra-
dzieckiej i depolityzacja Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z drugiej sprawiły, 
że rosyjska inteligencja powróciła do prawosławia będącego wówczas jedy-
ną duchową siłą odradzającą życie duchowe diaspory. Religijność, tematyka 
biblijna i eschatologiczna, reminiscencje pokazane są zarówno explicite, jak 
i implicite. W tym aspekcie czołową pozycję zajęli Iwan Szmielow, Dmitrij 
Mereżkowski, Jelizawieta Skobcowa i Borys Zajcew.

2. i fala emigracji (po rewolucji bolszewickiej)

 Iwan Bunin był pisarzem, poetą, publicystą uhonorowanym za swą 
twórczość nagrodą Nobla (1933), pierwszym przewodniczącym rosyjskich 
pisarzy i dziennikarzy – zawsze zajmował niezależną pozycję w literaturze ro-
syjskiej. Uważano, że swoją twórczość zaczął od poezji, ku prozie natomiast 
zwrócił się dopiero później. Jednak Krzysztof Cieślik wysunął twierdzenie 

2 M. Sidor, Rosja i jej duchowość. Proza pierwszej fali emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, s. 17. 
3 A. Drawicz, Literatura pierwszej emigracji, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Dra-

wicz, Warszawa 1997, s. 311. 
4 J. Sałajczykowa, Prozaicy pierwszej fali emigracji rosyjskiej 1920–1940, Gdańsk 2003, s. 196–197.
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o współistnieniu buninowskiej poezji i prozy, tym bardziej, że w 1897 roku 
wyszedł jego pierwszy tom opowiadań, a miesiąc później pierwszy tom wier-
szy5. Na emigracji natomiast poezja zeszła na plan dalszy, proza zajęła główne 
miejsce, zdominowana przez prozaiczne, lapidarne miniatury.
 Chociaż uważano, że literat nie poddawał się obcym wpływom, jed-
nak w twórczości Lwa Tołstoja, Antona Czechowa i Iwana Turgieniewa Bunin 
zawsze znajdował inspiracje do poszukiwań artystycznych6. W twórczości au-
tora Wsi można odnaleźć elementy charakterystyczne dla literatury realistycz-
nej, neorealistycznej i modernistycznej. Do najbardziej znaczących utworów 
przedrewolucyjnych należą Wieś (Деревня), Pan z San Francisco (Господин 
из Сан-Франциско), Suchodoły (Суходол), Antonówki (Антоновские 
яблоки), w których dotyka problematyki ogólnoludzkiej, tragicznego losu 
człowieka, przemijania, śmierci. Zagadnienia historyczne nie należą do ulu-
bionych i częstych u Bunina. Jednak w utworze o strukturze dziennika Prze-
klęte dni (Окаянные дни) literat przedstawił swego rodzaju monolog czło-
wieka o rewolucji, który ją przeklął7. Książkę przepełniają gniew i oburzenie, 
nienawiść osoby–świadka ostatnich trzech lat, które spędził w ojczyźnie. 
 Największą życiową zagadkę dla Bunina stanowi „życie człowieka”. 
Praktycznie wszystko w tym życiu, według Bunina, prowadzi do jednego – 
śmierci. Kwestie życia i śmierci próbował rozwikłać drogą rozumową, za po-
mocą różnych religii. Dodajmy, że autor Uwolnienia Tołstoja (Освобождение 
Толстого) w swym czasie był zainspirowany kulturą i religią Orientu, co się 
odzwierciedliło w utworach Cień ptaka (Тень птицы), Czara życia (Чаша 
жизни)8. Jedynie miłość, często nawet brutalna w swej fizyczności, u Bunina 
stanowi o smaku życia, chociaż jest przelotna9 i najczęściej kończy się śmier-
cią, ale momenty jej trwania są najszczęśliwsze w życiu każdego człowieka, 
żeby te chwile przeżyć – warto żyć. Erosa, zazwyczaj złączonego z Tana-
tosem, można uważać za jeden z wiodących tematów jego utworów. Bunin 
pisał, że śmierć, choroba, miłość są tematami niezmiennymi, organicznymi, 
cała reszta jest nieważna, „cała zaś reszta to głupstwo”10. Można wręcz mówić 
o archetypie miłości u pisarza, który się przewija przez całą jego twórczość 

5 K. Cieślik, Iwan Bunin (1870–1953): Zarys twórczości, Szczecin 1998, s. 125.
6 Ibidem, s. 123, 155.
7 О. Михайлов, Литература русского зарубежья, Москва 1995, s. 108. 
8 M. Sidor, op. cit., s. 69.
9 A. Drawicz, Literatura pierwszej emigracji…, s. 317.
10 K. Cieślik, op. cit., s. 173.
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(w okresie przedemigracyjnym, a tym bardziej emigracyjnym). W latach dwu-
dziestych i trzydziestych wiodącymi tematami prozy były „uczucie osamot-
nienia, izolacja człowieka od reszty ludzi, coraz wyraźniej przejawiający się 
i narastający lęk przed rozpłynięciem się, zatraceniem w niebycie. [...] świa-
domość nieuchronności śmierci”11, której zawsze się bał, zresztą jak i starości; 
dramatyzm ludzkiej egzystencji, nietrwałość istnienia. Otóż uczucie miłości, 
pamięć o miłości, pasja miłosna są obecne zarówno w utworach wczesnej 
twórczości, – Późną nocą (Поздней ночью), Zorza całą noc (Заря всю ночь), 
Gramatyka miłości (Грамматика любви), jak i okresu emigracyjnego – Mi-
łość Miti (Митькина любовь), Tania (Таня), Ciemne aleje (Темные аллеи), 
Dąbki (Дубки), Życie Arsieniewa (Жизнь Арсеньева). 
 W cyklu opowiadań Ciemne aleje12 pisarz umieścił prawie pięćdzie-
siąt utworów o miłości w różnych jej przejawach (miłość jako samoznisz-
czenie, kazirodcza, sentymentalna, spalająca, cielesna, ulotna, duchowa), 
o bezwzględności śmierci, która często jest rezultatem nieudanej miłości. 
Ta książka jest swego rodzaju apogeum buninowskiego wątku erotycznego, 
encyklopedią miłości13. Miłość jest również związana z wiecznością, gdyż 
śmierć przedstawia się jako moment zbawienia. Wieczna, prawdziwa miłość 
żyje jedynie we wspomnieniach buninowskich bohaterów, jest ona swego 
rodzaju schronieniem, ucieczką od szarej rzeczywistości, dlatego tak bardzo 
jej pragną i poszukują. 
 Powieść Życie Arsieniewa to najważniejszy utwór Bunina „o sensie 
ludzkiego istnienia, o śmierci, o przeznaczeniu człowieka”14. W autobiogra-
ficznej powieści literat pokazał kruszenie starego bytu, upadek szlachty15, 
jak również proces dojrzewania głównego bohatera, Aleksieja Arsieniewa, 
od wczesnego dzieciństwa do dorosłości. Utwór jest swego rodzaju „podróżą 
w głąb własnego życiorysu – napisał Andrzej Drawicz – odtwarzającą przede 
wszystkim kształtowanie osobowości przyszłego pisarza”16. Arsieniew jest 
osamotnionym egocentrykiem, poszukującym coraz nowych doznań i wrażeń. 
Najbardziej znaczącą w życiu bohatera była miłość do Liki, córki prowin-
cjonalnego lekarza. Była to jednocześnie miłość przechodząca różne fazy: 

11 J. Sałajczykowa, op. cit., s. 29–30. 
12 Zob. szerzej: A. Semczuk, O ciemnych alejach Iwana Bunina, [w:] Studia i szkice slawistyczne X. Sło-

wianie wschodni na emigracji. Literatura, kultura, język, red. B. Kodzis, M. Giej, Opole 2010, s. 83–88. 
13 K. Cieślik, op. cit., s. 179–180. 
14 J. Sałajczykowa, op. cit., s. 37. 
15 K. Cieślik, op. cit., s. 161. 
16 A. Drawicz, Literatura pierwszej emigracji…, s. 317.
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od fascynacji i zauroczenia do fazy konfliktu i rozstania. Wkrótce po ze-
rwaniu Lika umiera, jej śmierć w świadomości Arsieniewa „umacnia pamięć 
o wszystkim, co ich łączyło”17. Na przykładzie Aleksieja i Liki literat pokazał 
dualistyczne postrzeganie świata, dysharmonię między duchowym i material-
nym pierwiastkiem bytu18.
 Kolejną znamienną postacią emigracji był Borys Zajcew (1881–1972). 
Na tle ogólnego powrotu do wartości duchowo-moralnych osoba i dorobek 
Zajcewa są szczególnie zauważane. Literacka spuścizna pisarza jest bogata 
i różnorodna gatunkowo. Spod jego pióra wyszły opowiadania, powieści, 
nowele, pamiętniki, krytyczne artykuły, eseje, wreszcie tłumaczenia tekstów 
literackich. W każdym z uprawianych gatunków literackich charakterystyczne 
dla Zajcewa było wykorzystywanie żywiołu lirycznego, który przekształcił 
się ostatecznie z wczesnego panteizmu i mistycyzmu w prawdziwie chrześci-
jańskie piśmiennictwo. Sakralizacją nacechowane są nie tylko sfera „Świętej 
Rusi”, przestrzenie świątyń i świętych miejsc, w których następuje prze-
bóstwienie, oczyszczenie i przemiana wewnętrznego życia bohaterów, ale 
również świecka przestrzeń życiowa, zwłaszcza w utworach Dom w Passi 
(Дом в Пасси), Złota Kanwa (Золотой узор) i Podróż Gleba (Путешествие 
Глеба). Liturgia, życie obrzędowe sakralizują zarówno czas, jak i przestrzeń.
 Dzieła Borysa Zajcewa o charakterze stricte religijnym – Athos 
(Афон) i Wałaam (Валаам) – rozwijające temat „Świętej Rusi”, powstały po 
pielgrzymkach autora do miejsc świętych. Na pierwszy plan wysuwa się en-
cyklopedyczność analizowanych tekstów, przejawiająca się we wszechstron-
ności poruszanych sfer egzystencji ludzkiej. W tym miejscu rozpatrywane 
są w kontekście dychotomii kulturowej relacje Wschód–Zachód. Opowie-
ści-relacje Athos i Wałaam należą do chożdienij (pielgrzymek-wędrówek) – 
popularnego gatunku literackiego dawnej Rusi. Przedmiotem narracji takich 
utworów były miejsca święte, odwiedzane przez osoby wierzące, które do 
nich pielgrzymowały. Relacje z pielgrzymek cechowała prostota i szczegóło-
wość opisów. Struktura kompozycyjna obydwu książek wpisuje się w schemat 
pielgrzymek, tzn. zawiera wstęp, opisy podróży do celu pielgrzymki, pobytu 
w świętym miejscu i powrotu. Kulminacją opowieści staje się dotknięcie sa-
crum, oczyszczenie i oświecenie duszy pielgrzyma. 

17 J. Sałajczykowa, op. cit., s. 39. 
18 K. Cieślik, op. cit., s. 172.
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 Główna bohaterka powieści Złota Kanwa – Natalia – jest wyraziciel-
ką idei pisarskiej. Jej udział we wszystkich wydarzeniach odsłania z jednej 
strony przeświadczenie o winie rosyjskiej inteligencji, z drugiej – niesienie 
światła Bożego. Życie głównej bohaterki przedstawione jest z perspektywy 
wspomnień i dzieli się na dwa okresy. Pierwszy jest czasem beztroskiego ży-
cia, próżności i lekkomyślności, porą bezkrytycznego odbioru świata, radości 
i miłości. Drugi okres można postrzegać jako drogę do zbawienia, czas po-
szukiwania Boga, dominują w nim bolesne doświadczenia i prześladowania. 
Tematem wiodącym jest nie tyle relacjonowanie wydarzeń, ile rozważania 
nad rozwojem duchowym Natalii. Droga do prawdy wiedzie przez ubóstwo, 
cierpienie i mękę, dlatego też ważną rolę odgrywają w powieści motywy 
winy, pokuty i odkupienia. W rozwoju duchowym bohaterki nie mniej istot-
ną rolę pełni przestrzeń powieści. Początkowe ambicje, dalekosiężne plany 
Natalii okazują się iluzją, która przemienia bohaterkę. 
 W powieści Dom w Passi ukazana została „nowa poezja duchowego 
realizmu”. Jest to jeden z nielicznych utworów, w którym pisarz emigrant 
opisane wydarzenia sytuuje poza Rosją, choć właśnie Rosja i Rosjanie pozo-
stają tematem przewodnim. W centrum powieści znalazły się kwestie rosyj-
skiej mentalności, religii, światopoglądu. Na pierwszy plan Zajcew wysunął 
antynomię wiary i niewiary, pokory i zuchwałości, dobra i zła. Mieszkańcy 
rosyjskiego domu, ze swoimi radościami i smutkami, sukcesami i nieszczę-
ściami, tworzą swojego rodzaju kameralne grono „zbędnych ludzi”. Każdy 
rezydent zamknięty jest we własnym materialnym świecie i w sferze swoich 
przeżyć, a losy innych mało go interesują. 
 Podstawową linię narracyjną w powieści Podróż Gleba stanowi roz-
wój duchowy Gleba, określany jako droga do jedności z Bogiem. Początko-
wo pisarz ilustruje życie dziecka wypełnione kontemplacją piękna przyrody, 
następnie ukazuje młodego człowieka uświadamiającego sobie chwiejność 
otaczającego świata, wreszcie przedstawia życie dojrzałego bohatera poszu-
kującego prawdy i znajdującego ją w emigracji. Życie, odbierane jako wę-
drówka, traktowane jest jako proces wspinania się po szczeblach chrześcijań-
skiej moralności i pobożności. Temat duchowego rozwoju głównego bohatera 
przeplata się z linią kompozycyjną drugiego stopnia – rozważaniami o byłej 
Rosji, jej narodzie i tradycjach.
 Iwan Szmielow, autor książek Na skałach Wałaamu (На скалах 
Валаама), Rok Pański (Лето Господне), Pielgrzymka (Богомолье), Słoń-
ce martwych (Солнце мертвых), we wczesnej twórczości rzadko podejmu-
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jący wprost kwestie religijne, na emigracji odwołuje się do prawosławnego 
kodeksu moralnego, do chrześcijańskich motywów męki i odkupienia, losu 
człowieka. Nawet rewolucja była pojmowana przez niego w sposób mi-
styczny, jako realizacja postulatów braterstwa i równości oraz polepszenia 
stosunków społecznych19. Postawa wiary związana z nowym porządkiem 
społecznym załamała się po rewolucji lutowej, kiedy Szmielow wyjechał 
na Syberię jako korespondent prasowy20. Zmiana poglądów prozaika, jak 
również decyzja o opuszczeniu kraju były związane z osobistą tragedią 
– najpierw aresztowaniem dwudziestoczteroletniego syna, następnie jego 
rozstrzelaniem. To wydarzenie jeszcze bardziej przyczyniło się do zwrotu 
pisarza ku wartościom chrześcijańskim21. 
 Głównym zagadnieniem twórczości emigracyjnej była Rosja i jej 
ludzie22. Powtarzającym się wątkiem jest świadomość utraty ojczyzny, 
tęsknota za przeszłością, dzieciństwem i młodością. W emigracyjnych po-
wieściach Pielgrzymka i Rok Pański głównym bohaterem i jednocześnie 
narratorem jest dziecko, bardzo szczegółowo przedstawiające wyidealizo-
wany świat, pełen cudowności i nostalgii. Jednak sposób narracji od czasu 
do czasu się zmienia, ukazując prawdziwy wiek narratora23. Jeśli dziec-
ko-narrator z wielkim zaangażowaniem i pasją opowiada o panujących 
obyczajach, obrzędach, hojności i uczciwości ludzi go otaczających, to 
narrator-człowiek dorosły na plan pierwszy wysuwa tęsknotę i ogarniający 
go żal za rodzinną ziemią24. 
 W powieści Rok Pański literat przypisał wielkie znaczenie trady-
cjom prawosławnym. W tym utworze Szmielow bardzo dokładnie poka-
zał ludowe tradycje religijne, w sposób szczegółowy odtworzył warstwę 
cerkiewno-religijnego bytu narodu rosyjskiego25. Kompozycja utworu 
symbolizuje poszczególne okresy prawosławnego roku liturgicznego: 

19 M. Sidor, op. cit., s. 36–37. 
20 W centrum jego zainteresowań znajdowały się aktualne zagadnienia społeczne, co widać chociażby na 

przykładzie takich utworów, jak Obywatel Uklejkin (1905), Kelner (1911). 
21 Dodajmy, że w zwrocie pisarza ku wartościom chrześcijańskim, ku cerkwi znaczącą rolę odegrała jego 

żona, Olga Aleksandrowna. Zob. Н. Солнцева, Иван Шмелев. Жизнь и творчество, Москва 2007, 
s. 34. 

22 J. Sałajczykowa, op. cit., s. 68. 
23 А. Любомудров, Духовный реализм в литературе русского зарубежья. Б. К. Зайцев 

и И. С. Шмелев, Санкт-Петербург 2003, s. 228. 
24 M. Sidor, op. cit., s. 38. 
25 J. Szymak-Reiferowa, Rok Pański Iwana Szmielowa, czyli sacrum w moskiewskiej kuchni, „Przegląd 

Rusycystyczny”, 1993, nr 1-2, z. 1-2, s. 27. 
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„Pierścieniowa struktura kompozycyjna utworu odzwierciedla roczny cykl 
świąt prawosławnych: Boże Narodzenie, Wielki Post, święto Zwiastowa-
nia, Wielkanoc, Zielone Świątki, Przemienienie Pańskie, Święto Opieki 
Matki Boskiej, znowu Boże Narodzenie”26. Życie ludzkie, obyczajowość 
i tradycje, czynności gospodarcze mają związek z konkretnym świętem, 
są tak samo ważne jak pójście do cerkwi. Układ powieści Święta. Radości 
i Smutki (Праздники. Радости, Скорби) odnosi się do życia głównego 
bohatera, sześcioletniego Wani, który krok po kroku, od święta do święta, 
jest wprowadzany w świat prawosławnych tradycji oraz związany z nimi 
szereg ludowych obyczajów. Jeden rok liturgiczny jest dla bohatera ogro-
mem doświadczeń religijnych oraz bytowych (obyczajowych). Duchowym 
mentorem chłopca był cieśla Gorkin, który przekazywał Wani głęboką 
wiarę w Boga, pomagał zrozumieć prawosławne tradycje oraz wpajał mu 
chrześcijański stosunek do otoczenia. Beztroskie dziecko przemienia się 
w człowieka naznaczonego cierpieniem27, najpierw śmierć ukochanego 
ojca, następnie odcięcie od ojczyzny – emigracja. Warto dodać, że prawo-
sławie było dla autora Pielgrzymki nieodłączne od narodu rosyjskiego, duszy 
rosyjskiej.
 Drogi niebiańskie (Пути небесные) – ostatni utwór pisarza, tak samo 
jak poprzednie, jest skoncentrowany na pokazaniu drogi człowieka ku Bogu. 
Jest to powieść utrzymana w realizmie duchowym. Sam Szmielow nazywał 
ją doświadczeniem powieści duchowej, gdyż głównym motywem utworu jest 
wiara chrześcijańska. Siedemnastoletnia Daria, główna bohaterka powieści, 
jest „ucerkwionym” prawosławnym człowiekiem, żyjącym głębokimi mi-
stycznymi przeżyciami. Szmielow pokazał nie tylko walkę bohaterki: sacrum 
– profanum – sacrum, ale również w sposób bardzo precyzyjny przedstawił 
walkę duchową głównego bohatera z grzechami, pokusami, siłami zła. Jednak 
drogi niebiańskie, które prowadzą bohaterów przez życie, „nie skazują ich 
losu na zagładę, gdyż człowiekowi pozostawiona zostaje wolna wola, a liczne 
znaki i symbole, które się pojawiają w ich życiu, są jedynie podpowiedzią 
możliwych wariantów postępowania człowieka”28. Dodać należy, że wątek 
o niewierzącym inteligencie i wierzącej prostej kobiecie z ludu, która swoją 
miłością zmieniła światopogląd mężczyzny, ma bezpośredni związek z kwe-

26 J. Sałajczykowa, op. cit., s. 78. 
27 J. Szymak-Reiferowa, op. cit.., s. 39. 
28 B. Wegnerska, Prawosławie rosyjskie w kontekście prozy emigranta I fali uchodźstwa rosyjskiego 

Borysa Zajcewa, Toruń 2009, s. 200. 
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stią „sumienia”, w owych czasach interesującą pisarza29. Stąd wniosek: jest 
to powieść o chrześcijańskim sumieniu. 
 Vladimir Nabokov był pisarzem dwujęzycznym, dwukulturowym, ab-
solwentem Uniwersytetu w Cambridge, wybitnym entomologiem i szachistą. 
W 1919 roku Nabokovowie wyjechali do Aten, a stamtąd przez Francję dotar-
li do Anglii. Rok później rodzina przeniosła się do Berlina, gdzie zamieszkała 
na najbliższe pięć lat. W 1940 roku z powodu żydowskiego pochodzenia żony 
Vladimira Nabokova rodzina musiała opuścić Berlin i osiedliła się w Stanach 
Zjednoczonych30. 
 Cechą charakterystyczną dla rosyjskojęzycznej prozy pisarza jest 
powiązanie, a nawet podobieństwo między poszczególnymi utworami albo 
fragmentami utworów, przejawiające się w migracji wątków tematycznych, 
postaci i ukrytych autocytatów. Występuje motyw „obcego człowieka”, który 
zresztą jest obecny w twórczości wszystkich pisarzy emigracyjnych, następnie 
motyw drogi, samotności, wędrówki oraz pamięci, wspomnienia „utraconego 
raju”31. 
 Do najważniejszych utworów Nabokova należą Maszeńka 
(Машенька), Obrona Łużyna (Защита Лужина), Dar (Дар), Rozpacz 
(Отчаяние), Zaproszenie na egzekucję (Приглашение на казнь) oraz Lolita 
(Лолита), książka, która przyniosła mu światową sławę i zapoczątkowała 
drugi etap twórczości literackiej – anglojęzyczny. Dodajmy, że Nabokov był 
ostro krytykowany przez emigrantów starszego pokolenia za to, że ośmielił 
się pisać po angielsku. Bunin na przykład odbierał to jako całkowitą zdradę 
rosyjskiej literatury i kultury. W czasie berlińskiej emigracji Nabokov miał 
jednak lepszą sytuację materialną niż jego rodacy, gdyż doskonale znał języki 
zachodnie, grę w tenisa i szachy, udzielał korepetycji, z czego się również 
utrzymywał. 
 Debiutem prozatorskim literata była powieść zatytułowana Maszeń-
ka, wydana pod pseudonimem Sirin. Pisarz zawarł w niej charakterystyczny 
i często powtarzający się w jego twórczości motyw niespełnienia i wyzwania 
losu. W utworach rosyjskojęzycznych Nabokov pokazał Rosjan żyjących na 
emigracji – trudną rzeczywistość emigracyjną, praktycznie wszystkie „pro-
blemy wolności człowieka uwikłanego w schematy i determinanty współcze-

29 Н. Солнцева, Иван Шмелев. Жизнь и творчество, Москва 2007, s. 442–443.
30 J. Sałajczykowa, op. cit., s. 160. 
31 Ibidem, s. 165.
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snego świata, utwory doskonale diagnozujące i oddające negatywne uczucia 
rodaków na emigracji”32. 
 Główny bohater powieści Maszeńka, Lew Ganin, mieszkający w bied-
nym berlińskim pensjonacie, odtwarza w swojej pamięci miłosne wspomnie-
nia, ale kiedy los jeszcze raz daje mu taką szansę – bohater z niej rezygnuje, 
woli „dochować wierności jedynie wspomnieniu”33. Pamięć o przeszłości 
próbują ocalić i inni bohaterowie Rosjanie, całkowicie nieprzystosowani do 
życia, zmagający się z problemami codzienności, tęskniący za ojczyzną. I tyl-
ko we wspomnieniach, w przeszłości odnajdują ulgę.
 Ostatnią powieścią Nabokova i – zdaniem pisarza – najlepszą wśród 
rosyjskich powieści jest Dar. Tematyka utworu dotyczy procesu twórczego 
dojrzewania bohatera, Fiodora Godunowa-Czerdyncewa, rosyjskiego emi-
granta, początkującego, ale bardzo zdolnego pisarza. Jest to dzieło o szczę-
śliwym człowieku34. Drugi temat stanowi odwzajemniona miłość Fiodora 
do Ziny. Obraz świata przedstawionego wzbogacają częste retrospekcje 
z przeszłości bohaterów powieści35 – wspomnienia o dzieciństwie, rodzi-
cach, ojczyźnie. Stosunki między Fiodorem i Ziną to swego rodzaju novum 
w twórczości Nabokova, gdyż – jak wiadomo – w swych utworach pisarz 
pokazywał miłość destrukcyjną, skazaną na niepowodzenie. W tym utworze 
jest to miłość odwzajemniona, trwała i ma szczęśliwy koniec. 
 Amerykański okres zaowocował wieloma utworami w języku angiel-
skim. Chociaż przejście na język angielski nie było proste, pisarz szybko 
wypracował sobie „własną prywatną angielszczyznę, blisko spokrewnioną 
z jego rosyjskim”36. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, nowej językowej 
tożsamości Nabokov wyraził w powieści Prawdziwe życie Sebastiana Knigh-
ta (Подлинная жизнь Себастьяна Найта). Rosyjskojęzyczny narrator po-
szukiwał informacji o swym zmarłym bracie, wybitnym angielskim pisarzu, 
w rezultacie powstała anglojęzyczna biografia37. 
 Dmitrij Mereżkowski był twybitnym pisarzem, krytykiem, publicystą, 
który zajął ważne miejsce w myśli religijno-filozoficznej. W latach dziewięć-

32  M. Grygiel, Emigracyjne doświadczenia „osobistej ojczyzny” w rosyjskiej twórczości Vladimira Na-
bokova, [w:] Studia i szkice slawistyczne ..., s. 277.

33  A. Drawicz, Literatura pierwszej emigracji…, s. 320.
34  L. Engelking, Vladimir Nabokov, Warszawa 1989, s. 36. 
35  J. Sałajczykowa, op. cit., s. 174.
36  L. Engelking, op. cit., s. 45. 
37  M. Grygiel, Autobiografizm prozy V. Nabokova, [w:] Język, literatura i kultura Rosji w XX wieku: 

Teoria i praktyka, Kielce 2011, s. 271. 
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dziesiątych XIX wieku przeżył „przemianę religijną”, co odzwierciedliło się 
w jego twórczości, gdyż Mereżkowski uważał, że mistycyzm, treści religijne 
są niezbędne w sztuce, nawet więcej – powinny stanowić konieczny jej ele-
ment38. Dodajmy, że Mereżkowski był prekursorem symbolizmu rosyjskiego, 
bardzo znanym krytykiem i literatem na Zachodzie, o czym świadczy ogrom-
ne zainteresowanie jego książkami, tłumaczenie ich na różne języki świata. 
Dualistyczna koncepcja świata, czyli istnienie dwóch rzeczywistości – realnej 
i pozazmysłowej – głoszona przez symbolistów39, była podstawą twórczą au-
tora Piotra i Aleksego. Na opozycyjnym postrzeganiu świata – chrześcijań-
stwo i pogaństwo, Wschód i Zachód, Chrystus i Antychryst – bazowały nie 
tylko jego utwory, ale również prace krytycznoliterackie. Przykładem może 
posłużyć taki utwór, jak: L. Tołstoj i Dostojewski. Życie i twórczość (Л. Тол-
стой и Достоевский. Жизнь и творчество). Ten utwór jest skonstruowany 
na zasadzie kontrastu między dwoma pisarzami. Historiozoficzna trylogia 
Chrystus i Antychryst (Христос и Антихрист), która składa się z powie-
ści Śmierć Bogów. Julian Apostata (Смерть Богов. Юлиан Отступник), 
Zmartwychwstali Bogowie. Leonardo da Vinci (Воскресшие боги. Леонардо 
да Винчи) i Antychryst. Piotr i Aleksy (Антихрист. Петр и Алексей)40, 
ukazuje często sprzeczne postacie historyczne, słabo zarysowane w planie 
psychologicznym, gdyż nagromadzenie szczegółów zewnętrznych tłumi świat 
wewnętrzny bohaterów. Iwan Iljin o tych utworach pisał, iż dominuje w nich 
materialne oblicze rzeczywistości41. 
 Dość liczną grupę utworów stanowią dzieła o tematyce religijnej: Je-
zus Nieznany (Иисус Неизвестный), Paweł i Augustyn (Павел и Августин), 
Franciszek z Asyżu (Св. Франциск Ассизский). Utwór Jezus Nieznany za-
wiera heretyckie myśli o tym, iż Ewangelie nie zostały właściwie odczytane 
i zrozumiane; nie był zrozumiany również Jezus, stąd określenie Nieznany 
w tytule utworu. Wnioski, do których pisarz doszedł w tej książce, są sprzecz-
ne z nauką wiary, gdyż głównym założeniem dzieła jest wyeksponowanie 
zagadnienia – oczekiwanie trzeciego królestwa na ziemi, które ukoronuje 
ziemską misję Zbawiciela42. Ten utwór jest swego rodzaju próbą odczyta-

38  О. Михайлов, Литература русского зарубежья, Москва 1995, s. 199. 
39  J. Sałajczykowa, op. cit., s. 41. 
40  A. Drawicz, Literatura pierwszej emigracji…, s. 62. 
41  J. Sałajczykowa, op. cit., s. 47.
42  А. Мень, Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус, [w:] idem, Мировая 

духовная культура. Христианство. Церковь. Лекции и беседы, Москва 1995, s. 496–498.
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nia i zrozumienia Bogoczłowieka, który cierpiał za wszystkich ludzi, kochał 
wszystkich jednakowo43. Mereżkowski zakładał, iż książka ta będzie „pro-
pozycją rozbudowanego komentarza do Ewangelii, zespolonego z dziełem 
naukowym”44. 
 Na emigracji powstawało coraz więcej organizacji, towarzystw 
o charakterze religijnym. Szczególną popularnością cieszyły się „niedzie-
le”, organizowane przez Z. Gippius i D. Mereżkowskiego, które z czasem 
przyjęły symboliczną nazwę „Zielona lampa”45 i miały szczególne znacze-
nie w życiu kulturalnym rosyjskiej diaspory. Spotkania te nie były stric-
te religijne, ale – według Gieorgija Adamowicza – wszystkie poruszane 
kwestie prowadziły do jednego – do Ewangelii. Tematy dyskusji – życie, 
śmierć, literatura, emigracja, Rosja, współczesność – Mereżkowski uważał 
za powierzchowne, jeśli nie były rozpatrywane w kontekście Ewangelii46.

3. ii fala emigracji (po ii wojnie światowej)

 Powstanie drugiej fali emigracji rosyjskiej jest również związane 
z wydarzeniem historycznym – II wojną światową. W większości emi-
grantami stawali się mieszkańcy okupowanych terytoriów, jak również 
jeńcy wojenni, dla których powrót do ojczyzny był wielkim ryzykiem. 
Liczną grupę stanowiło młode pokolenie wywiezione przez Niemców 
z okupowanych terytoriów jako siła robocza. Byli również tacy, którzy 
świadomie zdecydowali się wyjechać, zmęczeni reżimem totalitarnym. 
Chociaż wśród przedstawicieli drugiej fali niemało było ludzi pióra, nie 
były to tak wybitne postacie jak w przypadku pierwszej fali emigracji. 
Wymienić należy Iwana Jełagina, Leonida Rżewskiego, Igora Czinnowa, 
Walentynę Sinkiewicz, Borysa Szyriajewa47. Dodajmy, że jeszcze wtedy 
żyjący przedstawiciele pierwszej fali, tacy jak I. Bunin, B. Zajcew, Teffi, 
G. Adamowicz, Nina Berberowa, okazywali ogromną pomoc i wsparcie 
młodszym braciom pióra. W Niemczech doszło do pierwszego spotkania 
przedstawicieli pierwszej i drugiej fali emigracji. 

43  В. Агеносов, Литература russkogo зарубежья, Москва 1998, s. 79–80.
44  M. Sidor, op. cit., s. 63.
45  В. Агеносов, Литература russkogo зарубежья…, s. 30. 
46  Г. Адамович, Одиночество и свобода, Санкт-Петербург 2006, s. 59, 275. 
47  L. Suchanek, Emigracja rosyjska XX wieku, [w:] Rosjoznawstwo, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 

393. 
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 Pierwszym centrum emigracyjnym było Monachium. W początko-
wym okresie emigracji dla nowej literatury charakterystyczne były „ustne 
gazety”, jak również gazety i czasopisma drukowane na starym papierze. 
Drugim centrum emigracyjnym była Ameryka, przede wszystkim Nowy Jork. 
W 1942 roku zostało założone czasopismo „Nowyj Żurnał”, którego głów-
nym celem było dbanie o swobodę i wolność literatury rosyjskiej. Na łamach 
czasopisma publikowano utwory nie tylko przedstawicieli drugiej fali, takich 
jak Teffi, G. Adamowicz, N. Berberowa.
 Częstym tematem utworów literatów drugiej fali jest życie na emigra-
cji, wojna i jej konsekwencje, łagry, cierpienie, rozłąka, powrót do przeszło-
ści. Myśl o niezmienności i ciężkim losie człowieka, wreszcie o tragizmie 
przewija się przez cały zbiór wierszy Monolog (Монолог) I. Czinnowa. Bo-
hatera lirycznego nie zadowala świat, w którym człowiekowi żyje się ciężko, 
który jest rozrywany między przeszłością i teraźniejszością. Jedyne wsparcie 
bohater widzi w kulturze, utożsamianej z Aleksandrem Puszkinem. 
 Dla pierwszego okresu twórczości I. Jełagina (zbiór wierszy Po 
drodze stamtąd – По дороге оттуда) również charakterystyczna jest myśl 
o ojczyźnie, powrocie do przeszłości, do dzieciństwa, o poszukiwaniu swo-
jego miejsca na ziemi, o bezsensowności życia. Jednym z głównych tematów 
pozostaje jednak człowiek, jego miejsce w świecie, rozdarcie wewnętrzne 
pomiędzy dwoma kulturami, dwoma przestrzeniami, dwoma światami, dwo-
ma czasami – przeszłością i teraźniejszością, czyli ojczyzną i emigracją. 

4. iii fala emigracji

 Wszystkie fale emigracji rosyjskiej związane są z określonym wyda-
rzeniem historycznym. Trzecia fala emigracji, często nazywana żydowską, 
rozpoczęła się wtedy, gdy ze Związku Radzieckiego w olbrzymich ilościach 
zaczęli wyjeżdżać Żydzi, nie tylko do Izraela, lecz również do krajów Euro-
py i Ameryki Północnej. Z możliwości emigracji skorzystała pokaźna liczba 
ludzi pióra, tworząc aktywne środowisko kultury rosyjskiej. W 1971 roku 
Związek Radziecki opuściło około 15 tysięcy obywateli, rok później ich licz-
ba zwiększyła się dwukrotnie. Utwory wydawane za granicą otrzymały na-
zwę Tamizdat. Tematyka utworów pisarzy emigrantów została zdominowana 
przez treści, których nie można było opublikować w kraju: represje, chory 
system państwa totalitarnego, wspomnienia z łagrów i zesłania, ogłupiająca 
radziecka rzeczywistość, konflikty wywołujące emigrację. Elementem, który 
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zbliżał emigrację tej fali do pozostałych, była całkowita nieakceptacja władzy 
sowieckiej. Twórczość emigrantów pierwszej fali dla przedstawicieli trzeciej 
była znana jedynie ze słuchu. Różnił ich także język rosyjski, gdyż emigran-
ci pierwszej fali zachowali „cudowną mowę rosyjską”, natomiast emigranci 
trzeciej fali posługiwali się językiem społeczeństwa radzieckiego48. 
 Pisarze, którzy znaleźli się na emigracji, w kraju byli prześladowani. 
Na karę łagrów zostali skazani oraz wydaleni ze Związku Pisarzy Iosif Brod-
ski, Aleksander Siniawski, Aleksander Galicz, Władimir Wojnowicz. Władi-
mir Maksimow i Władimir Bukowski byli więźniami „psichuszki”. Prześlado-
wano również Aleksandra Sołżenicyna, laureata nagrody Nobla – najpierw go 
aresztowano, a następnie deportowano z kraju. Na emigracji znaleźli się Wa-
silij Aksionow, Siergiej Dowłatow, Jurij Drużnikow, Natalia Gorbaniewska, 
Fridrich Goriensztejn, Eduard Limonow, Gieorgij Władimow49. Jeśli chodzi 
o światopogląd przedstawicieli tej emigracji, to nie stanowił jedności ani pod 
względem ideowym, ani tym bardziej polityczno-społecznym. Dodajmy, że 
teksty Sołżenicyna oraz sam pisarz odegrali istotną rolę zarówno w koncep-
cjach ideowych, jak i polityczno-społecznych. Potępianie komunizmu, a tak-
że ideologii zajmowały szczególne miejsce w tekstach pisarza50. W dorobku 
pisarskim literata znajduje się również bogactwo tekstów z dziedziny publi-
cystyki. Niektóre teksty publicystyczne zostały napisane jeszcze w Związku 
Radzieckim, inne na emigracji. W nich pisarz poruszał kwestie szczególnie 
ważne dla ojczyzny, dla narodu rosyjskiego, w nich próbował znaleźć sposób 
na ocalenie cywilizacji rosyjskiej. Swój los emigranta Sołżenicyn pojmował 
jako misję do wypełnienia – chciał uchronić Zachód przed upadkiem w wy-
miarze moralnym, co by mogło zaszkodzić Rosji51.
 Aleksandr Sołżenicyn jest autorem utworów Archipelag GUŁag 
(Архипелаг ГУЛаг), Krąg pierwszy (В круге первом), Bodło się ciele z dębem 
(Бодался теленок с дубом), Jeden dzień Iwana Denisowicza (Один день 
Ивана Денисовича). Praktycznie od samego początku zajmował w literaturze 
znaczące miejsce. W 1967 roku skierował list na IV Zjazd Pisarzy, w którym 
zaprotestował przeciwko uciążliwej cenzurze. Po tym wydarzeniu został pod-
dany systematycznym represjom ze strony władz radzieckich. W 1974 roku 

48  A. Malska-Lustig, Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali, Kraków 2004, s. 27. 
49  L. Suchanek, op. cit., s. 393. 
50  Ibidem, s. 394. 
51  A. Malska-Lustig, Rola Aleksandra Sołżenicyna w tworzeniu historii, [w:] Wokół problemów historii. 

Studia o kulturze i literaturach wschodnioeuropejskich, red. A. Woźniak, Lublin 2008, s. 211–212.
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został aresztowany i skazany na wygnanie z kraju, nieco później odebrano mu 
obywatelstwo radzieckie. Początkowo zamieszkał w Niemczech, w 1976 roku 
osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Vermont. Jednak dwadzieścia 
lat później, w 1994 roku, postanowił wrócić do Rosji. Jako jeden z pierwszych 
pisarzy podjął temat łagrowy oraz zaczął walkę z systemem totalitarnym. 
 Książka Archipelag GUŁag, napisana w latach 1965–1967, mająca 
długą i skomplikowaną historię wydawniczą, jest unikatowym utworem w li-
teraturze światowej. Dla autora stanowiła dzieło kluczowe również w sensie 
wpływu na los literata52. W Archipelagu GUŁag całościowo został odtworzo-
ny mechanizm totalitaryzmu i ukazany obraz systemu zniewolenia. Bardzo 
precyzyjnie zostały opisane prawa obozowej rzeczywistości, byt i psychologia 
więźniów53, ich przesłuchiwania, śledztwa, wydawanie wyroków. Jest to swe-
go rodzaju świadectwo prawdy o sowieckich łagrach. Drawicz pisał, iż jest 
to „próba deprawacji, odczłowieczenia jednostek i całego społeczeństwa”54. 
Dzieło jest nasycone wspomnieniami i refleksjami autora o wszechniszczącej 
rzeczywistości koncentracyjnej. Oczywiste, książka nie mogła być wydana 
w kraju, początkowo była znana tylko wąskiemu kręgowi samizdatowych 
czytelników, ale stopniowo jej popularność rosła na świecie. Ogromny sukces 
książka odniosła w środowisku elit intelektualnych Zachodu55. 
 Kolejne opowiadanie pisarza – Jeden dzień Iwana Denisowicza – 
co prawda napisane i opublikowane w kraju, należy do literatury łagrowej. 
W utworze autor ukazał rzeczywistość sowieckich obozów pracy, opisując 
tylko jeden dzień z życia więźnia – Iwana Denisowicza. Kary, karcer, absur-
dalna rzeczywistość, szokujące powody zsyłania ludzi do łagrów – to wszyst-
ko literat śmiało i otwarcie przedstawił w tym opowiadaniu. Najważniejszą 
chwilą dla każdego więźnia w obozie był posiłek, a więc warto było żyć, żeby 
dotrwać do tego momentu. Szokujący jest koniec utworu – mijający dzień dla 
głównego bohatera okazał się szczęśliwy, ponieważ nikt go nie zabił, przez 
cały dzień sumiennie wykonywał swoją pracę, nawet udało się mu przemycić 
kawałek stali. 

52  A. Drawicz, Spełniona misja sprzeciwu. „Archipelag GUŁag” Aleksandra Sołżenicyna, [w:] Emigracja 
i sami dat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, Kraków 1993, s. 121. 

53  В. Компанеец, Александр Солженицын, [w:] Литература русского зарубежья (1920–1990), ред. 
А. Смирнова, Москва 2006, s. 468. 

54  A. Drawicz, Spełniona misja sprzeciwu…, s. 122. 
55  Ibidem, s. 130–131. 
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 W 1967 roku za granicą ukazały się powieści Sołżenicyna Krąg 
pierwszy i Oddział chorych na raka (Раковый корпус), które zyskały dużą 
popularność. W pierwszym utworze literat pokazał specjalne więzienie dla 
naukowców, w którym podobno sam przebywał. W drugim przedstawił zma-
gania człowieka ze śmiercią, sens życia, cierpienia i śmierć. Utwór powsta-
wał w latach 1963–1966, praktycznie równocześnie z Archipelagiem GUŁag. 
Sołżenicyn był świadomy, iż jego powieść nie ma szans na opublikowanie, 
jedynym sposobem jej wydrukowania był samizdat. Oddział chorych na raka 
jest powieścią autobiograficzną, gdyż – jak wiadomo – pisarz dwukrotnie 
poważnie chorował na nowotwór. Topografia szpitala w Taszkiencie zosta-
ła bardzo dokładnie odtworzona w utworze. Wiele autentyczności posiadają 
portrety pacjentów i personelu szpitala. Z faktograficzną wiernością pisarz 
dokonał więc konsekwentnej ewokacji określonych wydarzeń ze swojej prze-
szłości, przetwarzając ją w fikcję literacką56. W powieści Sołżenicyn doszedł 
do wniosku, że człowiek skazany na śmierć jest absolutnie wolny, w odróż-
nieniu od pozostałych. Sala szpitalna jest metaforą całej Rosji, „doświadczoną 
przez komunizm w jego najbardziej nieludzkim, łagrowym wcieleniu”57, czyli 
komunizm jest chorobą śmiertelną. Stalinizm jest tylko pewną niebezpieczną 
fazą niekończącej się choroby58. 
 Twórczość pisarza Wasilija Aksionowa skupiła się wokół kilku krę-
gów tematycznych, w dużej mierze podyktowanych czasem, w którym przy-
szło pisarzowi żyć: system totalitarny i związana z nim wolność, odnajdywa-
na tożsamość, twórczość (muzyka, malarstwo, teatr, pisanie) i duchowość, 
z którą często wiąże się odnalezienie własnego „ja”, utraconej tożsamości. 
Kwestie uległości inteligencji wobec władz totalitarnych oraz upadek syste-
mu wartości, negacja totalitaryzmu zajmują szczególne miejsce w twórczości 
pisarza. W utworach narrator-bohater często próbuje odnaleźć odpowiedź na 
pytania o los człowieka, jego miejsce w świecie, jego pochodzenie. Człowiek 
u Aksionowa, próbujący wyzwolić się spod wpływu władz totalitarnych, szu-
ka wolności, której osiągnięcie jest możliwe na kilka sposobów – poprzez 
przestrzeń geograficzną, czyli zmianę miejsca zamieszkania (Rosja, Izrael, 
Ameryka), oraz twórczość, jako ucieczkę od rzeczywistości totalitarnej. Otóż 
Rosję, a konkretnie Moskwę pisarz często przedstawiał jako miasto szare, 
deszczowe, ponure. Tak jest na przykład w utworach Wyspa Krym (Остров 

56  Zob. szerzej: idem, Chory kraj, chorzy ludzie, co dalej?, [w:] Emigracja i samizdat…, s. 101–102. 
57  Idem, Wolna literatura, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku…, s. 544–546. 
58  Idem, Chory kraj, chorzy ludzie, co dalej?..., s. 102. 
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Крым), Oparzenie (Ожог) oraz Moskiewska saga (Московская сага). Nato-
miast Ameryka przez wielu pisarzy emigrantów początkowo odbierana była 
jako kraj mistyczny, kraj spełnienia marzeń twórczych, ale w następstwie 
wydarzeń stawała się tylko zwykłym państwem, tymczasowym miejscem 
azylu. Dochodziło w ten sposób do burzenia mitów o Ameryce jako ziemi 
obiecanej. W Izraelu bohaterowie Aksionowa osiągają spokój duchowy, jak 
na przykład w powieści Nowy słodki styl (Новый сладостный стиль). Narra-
tor pokazuje odczucia Aleksandra po zetknięciu się z ziemią izraelską – jest to 
spokój, duchowe podniecenie, wreszcie obecność Boga utraconego w trudnej 
radzieckiej rzeczywistości. 
 W trylogii Moskiewska saga pisarz przedstawił proces powstania pań-
stwa podporządkowanego Stalinowi, który kontrolował wszelkie sfery życia 
obywateli, gwałcąc w ten sposób prawa i wolności obywatelskie59. Kolejna 
powieść Wyspa Krym, napisana w latach 1977–1979, stanowiła zwrotny punkt 
w jego twórczości literackiej. Ten utwór jest swego rodzaju „oskarżeniem 
panującego reżimu”. Krym jest ukazany w utworze jako wyspa o pełnej au-
tonomii, rozwijająca się na wzór państw zachodnioeuropejskich. Aksionow 
przeciwstawił dwa światy: cywilizowany i rozwinięty Krym oraz zacofaną 
gospodarczo Rosję60. 
 Siergiej Dowłatow był pisarzem, który w odróżnieniu od innych emi-
grantów szybko odnalazł się na obczyźnie – pokochał Amerykę, zanim ją 
ujrzał. Chociaż – jak wspominał – było to dla niego ciężkim wyzwaniem, 
a nawet sprawdzianem, gdyż „nie odczuwasz, że jesteś tu gościem, przyjezd-
nym, obcokrajowcem. I nie czujesz, że to twój dom, przystań, siedlisko”61. 
W swych utworach Dowłatow zawsze dokonywał porównania Ameryki i Ro-
sji, chociaż nie można mówić o jego nostalgii, o tęsknocie za ojczyzną, wręcz 
odwrotnie. Pisarz odbierał bowiem Amerykę jako nowe doświadczenie, które 
bez względu na trudność w percepcji, pomogło się uwolnić od mentalności 
sowieckiej62.

59 K. Babkiewicz, Obraz państwa totalitarnego w utworze „Moskiewska saga” Wasilija Aksionowa, [w:] 
Słowianie wschodni na emigracji…, s. 291–292. 

60 L. Liburska, W pułapce złudnej idei: „Wyspa Krym” W. Aksionowa, [w:] Emigracja i samizdat…, 
s. 312–313. 

61 Cyt. za: A. Malska-Lustig, Zachód w oczach rosyjskiego emigranta (Siergiej Dowłatow), [w:] Kultura 
rosyjska w ojczyźnie i diasporze, red. L. Liburska, Kraków 2007, s. 161. 

62 Eadem, Motyw Ameryki w twórczości W. Aksionowa, S. Dowłatowa, A. Minczina, [w:] Ameryka oczami 
emigrantów rosyjskich trzeciej fali, Kraków 2004, s. 174.
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 Twórczość pisarza można podzielić na dwa okresy: przedemigracyjny 
i emigracyjny. Pierwszy wiązał się ze Związkiem Radzieckim i z brakiem 
jakichkolwiek publikacji, gdyż były „ideowo obce”. Drugi dotyczył życia 
w Ameryce, gdzie stał się pisarzem i zdobył popularność63. Czytelnik ro-
syjski poznał utwory pisarza dopiero po jego śmierci, bowiem w Związku 
Radzieckim jego twórczość była znana jedynie z samizdatu. Dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych utwory Dowłatowa stały się jednymi z najbardziej po-
czytnych w Rosji. 
 W swoich utworach pisarz przedstawił problemy, tematy ważne dla 
egzystencjalistów – wyobcowanie, granica wolności, możliwość wyboru, od-
powiedzialność za winę. Bohater Dowłatowa często jest samotny i bezradny, 
z jednej strony próbuje aktywnie żyć, z drugiej zaś sam ucieka od świata. 
W Zonie (Зона) autor szczególne znaczenie przypisał problemowi wolności. 
Dla niego wolność jest związana z możliwością dokonywania indywidual-
nych wyborów, z budowaniem relacji jednostki z innymi ludźmi64. 
 W utworach o emigrantach literat przedstawiał ich życie bez stosowa-
nia żadnych ubarwień. Bohaterka noweli Emigrantka (Иностранка) decyduje 
się na wyjazd do Ameryki, gdyż po pierwsze, była to jedyna szansa na zmianę 
życia, po drugie, było to w zgodzie z panującym trendem. Jednak Marusia nie 
potrafiła się odnaleźć w nowym miejscu, jak na przykład jej kuzynka Lory, 
nie umiała sprostać trudnościom, wolała zostać w cieniu. Została gosposią 
w domu Lory i jej męża Fimy, którzy odnaleźli swoje miejsce w Ameryce. 
 Literatura rosyjska wszystkich fal emigracyjnych ma wiele cech 
wspólnych, jak na przykład całkowitą nieakceptację władz radzieckich pa-
nujących w Rosji w XX wieku. Więcej jednak jest różnic, polegających 
chociażby na podejściu do samego zjawiska emigracji, traktowanego przez 
przedstawicieli pierwszej fali jako misja, jako jedyna możliwość uchronienia 
kultury rosyjskiej przed niszczycielskimi siłami władz sowieckich. Jeśli dla 
literatury lat dwudziestych–trzydziestych charakterystyczną cechą była no-
stalgia, uczucie przygnębienia, bezradność, to literaturę trzeciej fali cechuje 
poczucie krzywdy, odczucie zdrady przez Rosję sowiecką. Trzecią falę ro-
syjskiej emigracji charakteryzowało także rozproszenie i brak wspólnej idei, 
misji łączącej uchodźców. 

*****

63 Eadem, Zachód w oczach rosyjskiego emigranta (Siergiej Dowłatow)…, s. 163. 
64 E. Tyszkowska-Kasprzak, „Człowiek jest skazany na wolność”: Echa filozofii Jeana-Paula Sartre-

’a w prozie Siergieja Dowłatowa, [w:] słowianie wschodni na emigracji…, s. 129–132.
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roSyjSkie poStrzeganie śWiata

1. Wstęp

 Mój rosyjski przyjaciel, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wasilij 
Szczukin w leksykonie Idee w Rosji tak scharakteryzował „duszę rosyjską”1: 
„Jedna z kategorii mitologii narodowej, nie mająca jednoznacznego odpo-
wiednika w rzeczywistości empirycznej. W świadomości masowej pojęcie 
to często łączy się z epitetem »szeroka« (znane jest też wyrażenie »szeroka 
rosyjska natura«), który ma określać typowe dla Rosjanina cechy charakte-
ru: bezgraniczną odwagę, serdeczność, bezkompromisowość, maksymalizm 
moralny (słynne »wszystko albo nic«), towarzyskość, gościnność, sponta-
niczność, prymat serca nad rozsądkiem, skłonność do wpadania w rozpacz 
i melancholię, a także pogardę dla rzeczy małych, pragmatyzmu i wyracho-
wania. W sferze codzienności dusza rosyjska przejawia się jakoby w nie-
umiarkowanym pijaństwie, którego skutkiem jest przekonanie o własnych 
nieograniczonych możliwościach (»sam diabeł mi nie straszny«), a także 
w wiecznym użalaniu się na swój los. Niezwykle sugestywną charaktery-
stykę tego typu zachowań przedstawił Wissarion Bieliński: »Cudzoziemiec 
wypija butelkę szampana; Rosjanin jedną wypije, a drugą wyleje na ziemię. 
Stąd niektórzy wysnuwają wniosek, że przedstawiciele gnijącego Zachodu 
mają mysie natury, natomiast my jesteśmy niczym niedźwiedzie [...]«. Pojęcie 
»duszy narodowej« zostało zapożyczone przez rosyjskich schellingianistów 
od romantyków niemieckich. Pojawiało się później w pracach tych myślicieli 
rosyjskich, którzy byli przeciwnikami panującej tradycji racjonalistycznej. 

1 W rozdziale tym wykorzystano fragmenty z następujących tekstów autora: Wzajemne uprzedzenia Po-
laków i Rosjan, [w:] Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 
2006; Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością, Łódź 2009. 
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Ostateczny kształt – formę intelektualnego dyskursu – nadaje koncepcji duszy 
rosyjskiej Nikołaj Bierdiajew. Ukształtowały ją, zdaniem filozofa, bezkresne 
przestrzenie, których na Zachodzie nie ma. Dlatego Rosjanin jest o wiele bar-
dziej wolnym człowiekiem niż przedstawiciel Zachodu: nie jest ograniczony 
przez formę, organizację, prawo i porządek. Naród rosyjski instynktownie 
wierzy w wielkość i potęgę niezmierzonej ziemi rosyjskiej, z tym zaś wiąże 
się niewielka zdolność do prowadzenia intensywnej gospodarki. W narodzie 
rosyjskim nie wygasła jeszcze pierwotna beztroska i żywiołowość, dlatego 
duch jego skłania się ku gwałtownym namiętnościom. Rosjanie nie potrafią 
niejednokrotnie dokonać wyboru pomiędzy awanturnictwem a ascetyczną 
kontemplacją, co skutkuje nieumiejętnością zagospodarowania swojej ziemi, 
brakiem instynktu obywatelskiego oraz skłonnością do anarchii. Bierdiajew 
dochodzi do wniosku (nie bez wpływu Wasyla Rozanowa), że w charakterze 
rosyjskim dominuje nie męski pierwiastek ducha, lecz żeński pierwiastek 
duszy. Ten męski – twórczy i konstruktywny – oczekiwany jest z zewnątrz. 
Dlatego, twierdzi Bierdiajew, »Rosja wciąż oczekuje narzeczonego«, w jej 
duszy tkwi coś »wiecznie babskiego«. Przechodząc ze sfery intelektualnych 
spekulacji do realnej rzeczywistości, należy uznać, że »dusza rosyjska« jest 
pojęciem równie abstrakcyjnym, jak »niemiecki geniusz«, czy »tradycyjna 
kaukaska gościnność«. Naród rosyjski składa się z ludzi o bardzo różnych 
poglądach i temperamentach, z wierzących i niewierzących, pijących i nie-
pijących. Trzeźwy racjonalizm cechuje Rosjan w takim samym stopniu, jak 
i emocjonalna impulsywność, dlatego nadużywanie terminu «dusza rosyjska» 
prowadzi do powstawania nieuzasadnionych stereotypów”2.
 Akceptując przytoczoną opinię, podzielić należy również zdanie 
Geerta Hofstede3, że kultura jest kolektywnym oprogramowaniem rozumu 
ludzkiego, systemem, programującym świadomość określonej grupy ludzi. 
Jednocześnie utopijne są wszelkie marzenia o urzeczywistnieniu się idealnej 
Powszechności, w której Ja byłoby wolne a jednocześnie niewyobcowane 
z „powszechnej wspólnoty” (idee „wspólnego domu”, „globalnej wioski”, 
„wspólnej Europy”, Kościoła powszechnego, nie wspominając już o upadłej 
utopii komunizmu i innych, historycznych ideach „wspólnotowych”). Upiera-
nie się przez polityków, takich jak np. George W. Bush, że „prawda moralna 
jest taka sama w każdej kulturze, o każdym czasie, w każdym miejscu”4, 

2 W. Szczukin, Dusza rosyjska, [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 2, Łódź 1999.
3  G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, Warszawa 2000.
4 Zob. P. Singer, The President of Good and Evil: The Ethics of George W. Bush, [b.m.w.] 2004, s. 1.



176

ROSyJSKIE POSTRZEGANIE ŚWIATA

doprowadzić nas może tylko do nowej „utopii przy władzy”. Nie ma jednej 
kultury ogólnoludzkiej. Istnieje niezliczona ilość kultur „grupowych”, wśród 
których bez wątpienia bardzo ważne miejsce zajmują kultury narodowe. 
„Wspólnotowość” tych kultur może być budowana jedynie w oparciu o ra-
cjonalne prawo, jak to ma miejsce w Unii Europejskiej, moralność zaś na za-
wsze pozostanie względna. Względne są również inne „wartości” – narodowe, 
wyznaniowe, ideologiczne. Różne jest też ich ocenianie w poszczególnych 
kulturach. Nie dziwi nas zbytnio inne postrzeganie świata przez Chińczyków, 
Japończyków, Arabów. Warto sobie jednak uświadomić, że i nasi sąsiedzi 
myślą niejednokrotnie inaczej niż my. I to „inaczej” wcale nie musi oznaczać 
„błędnie”. 
 Co Polaków najbardziej drażni w Rosji? – Oczywiście Państwo i Wła-
dza. Gdyby Rosjanie nie mieli państwa, a tylko kulturę, byliby najbardziej 
ulubionym przez Polaków narodem. Wystarczy wejść na strony internetowe, 
aby stwierdzić ile niechęci wywołuje „car Putin” w polskim społeczeństwie 
(kilkadziesiąt tysięcy „linków”). W tej sprawie Polacy są zgodni ze sporą 
częścią rosyjskiej inteligencji. „Nie ulega wątpliwości – napisał Andrzej Wa-
licki – że opozycyjna inteligencja rosyjska reprezentuje długą, pełną tragizmu 
tradycję walki z państwowością rosyjską; że istnieje wiele powodów uzasad-
niających jej nerwicowy, czasem histeryczny wręcz stosunek do wszelkich 
prób stwarzania w Rosji silnego państwa”5. W tej sprawie jesteśmy zgodni, 
ale czy do pomyślenia jest Rosja bez silnej instytucji Państwa?

2. naród i państwo

 „Problem narodowy dla wielu narodów jest problemem rozstrzygają-
cym o ich istnieniu. W Rosji takiego problemu być nie może. Tysiącletnia hi-
storia stworzyła Rosję jako jednolite, niezależne i wielkie mocarstwo. Jest to 
fakt niepodlegający dyskusji. Jednak, im mocniejsza jest Rosja, tym bardziej 
nagląca staje się odpowiedź na pytanie – po co i w imię czego ona istnieje? 
Rzecz dotyczy nie faktu materialnego, lecz idealnego celu. Problem narodowy 
w Rosji nie jest problemem istnienia, lecz godnego istnienia”6. Wydawałoby 
się, że ta myśl Władimira Sołowjowa z końca XIX wieku powinna raz na 

5 A. Walicki, Rosja Putina a polityka polska, „Przegląd”, 2004, nr 9, http://www.przeglad-tygodnik.pl/
pl/artykul/rosja-putina-polityka-polska, inf. z 13 II 2013.

6 В. Соловьёв, Национальный вопрос России, Санкт-Петербург 1891, t. 1, s. 5.
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zawsze ukierunkować rosyjskie postrzeganie świata na sceptyczne traktowa-
nie etniczności kategorii narodu i narodowości w ich państwie. Rosja była 
i jest przecież krajem wielonarodowym, wielokulturowym – nie jest więc 
możliwe urzeczywistnienie w niej Uwarowowskiej „trójjedni” prawosławia, 
samodzierżawia i narodowości lub innej koncepcji powszechnej jedności (np. 
soborowości) na podstawie jakiejkolwiek kategorii kolektywistycznej.
 Najważniejszą wartością współczesnego świata, który nazywamy cy-
wilizowanym, stał się konkretny człowiek-obywatel ze wszystkimi swoimi 
bolączkami, wadami, zaletami, chorobami i niegodziwościami, a najważniej-
szą instytucją, regulującą stosunki między ludźmi, stało się prawo. Nie jest 
ważny kolor skóry, narodowość, przynależność społeczna, orientacja seksu-
alna, majątek, religia, którą wyznajesz – ważne jest to, czy postępujesz zgod-
nie z prawem, ustanowionym przez społeczność, w której żyjesz. Zabrzmi 
to paradoksalnie, ale demokratyczne prawo zastąpiło Kościół w tworzeniu 
Rzeczywistości Powszechnej, bo czymże jest przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej, jeśli nie w pierwszej kolejności dostosowaniem polskiego pra-
wa do wymogów Wspólnoty. Zamiast szukać wspólnego Boga, znaleźliśmy 
wspólne Prawo. Dzięki niemu jest tworzona w Europie rozumna rzeczywi-
stość, w której polifonia kulturowa jest nie tylko możliwa – jest wręcz ko-
niecznością kultywowaną z samego założenia. „Inność”, akceptująca prawo, 
stała się wartością nie mniejszą niż „swojskość”, jest szanowana, doceniana, 
niekiedy nawet przeceniana. To prawda, że w ten sposób Kościół stał się 
w świeckiej prawnej rzeczywistości wspólnotowej tylko jedną z ważnych 
„instytucji” danej kultury. O ile łatwiejsze jest jednak porozumienie kultur bez 
duchownych (również bez ideologów) w poszukiwaniu prawdy–interpretacji 
danego problemu w ramach prawa, a jak trudne jest porozumienie, gdy to du-
chowni (lub ideolodzy) przewodzą społecznościom w odnajdywaniu Prawdy 
absolutnej. 
 Wychodząc z takich „obywatelskich” założeń, można być dumnym 
z definicji „narodu” w preambule do naszej konstytucji: My, Naród Polski – 
wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, czyli – każdy z nas z osobna, niezależnie 
od narodowości, wyznania i statusu społecznego. I krytycznie jednocześnie 
odnosić się do sformułowania z preambuły do obecnej konstytucji rosyjskiej: 
My, mnogonacyonalnyj narod Rossijskoj Fiedieracyi – gdzie miejsce oby-
watela zajął „wielonarodowy lud/naród” – podmiot, który nie może przecież 
mieć osobowości prawnej.
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 Inna sprawa, że w naszej konstytucji jeszcze bardziej satysfakcjono-
wałoby mnie wyrażenie: My – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Kategoria 
„narodu” jest kategorią romantyczną i do prawa stanowionego mało przy-
datną. Przypuszczam, że wielonarodowi mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, 
rozpoczynając preambułę do swojej konstytucji słowami: We, the people of 
the United States, o żadnym „narodzie” w naszym rozumieniu tego słowa 
nie myśleli. Twórcy tej konstytucji (1787) byli myślicielami Oświecenia 
i wartością dla nich był „obywatel” (w duchu rewolucji francuskiej, mimo że 
niejeden z nich był właścicielem niewolników), a nie romantyczny, etniczny 
„naród”, którego jeszcze nie znali i który ukształtował się w kulturze jako 
„osobowość” dopiero kilkadziesiąt lat później. Dlatego też należy uznać, że 
po polsku preambuła do Konstytucji Stanów Zjednoczonych powinna rozpo-
czynać się raczej od słów: My – lud/mieszkańcy/obywatele Stanów Zjedno-
czonych [...], czyli od kategorii niezawierającej w sobie elementu etnicznego. 
Jakże często własną świadomość historyczną przypisujemy swoim przodkom 
lub ludziom z innej kultury7.
 Rosyjski termin narodnost’ jest wieloznaczny. W języku polskim 
odpowiadają mu dwa pojęcia – narodowość (w tym znaczeniu w języku 
rosyjskim używany bywa termin nacyonalnost’) i ludowość. Podobnie jest 
w przypadku słów narod i narodnyj8. Dla rosyjskiej myśli oświeceniowej po-
jęcia narod i nacyja były synonimami. Słownik encyklopedyczny z 1804 roku 
głosił, że narodnyj oznacza to samo, co obszczenarodnyj lub nacyonalnyj9. 
Dla ówczesnych myślicieli rosyjskich naród był „ciałem politycznym”, a nie 
tworem historycznym, stąd w Rozmowie o tym, czym jest syn ojczyzny Alek-
sandra Radiszczewa chłop rosyjski nie mógł posiadać tego miana, gdyż nie 
przysługiwały mu prawa polityczne i nie był pełnoprawnym obywatelem10.
 Do rozwoju rosyjskiej nowoczesnej świadomości narodowej szcze-
gólnie przyczyniła się wojna z Napoleonem. Rosjanie dochodząc do Paryża 
mogli zaobserwować swoją „inność”, mogli skonfrontować, jak nigdy dotąd, 
własną kulturę z kulturami Europy Zachodniej. Od tego czasu kategoria naród 

7 Zob. A. de Lazari, ...świadomi współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, [w:] 
Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 85–90.

8 Aspekt historyczny omawianej kwestii zob. Idem, Kategorie narodu i narodowości w rosyjskiej myśli 
filozoficzno-społecznej: Wiek XIX; idem, Kategorie narodu i narodowości w estetyce i ideologii radziec-
kiej, [w:] idem, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem, Katowice 1996, s. 19–32, 59–73.

9 Новый словотолкователь, Санкт-Петербург 1804, t. 2, s. 933–934.
10 Zob. A. Walicki, Osobowość a historia: Studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej, Warszawa 1959, 

s. 29.



179

Andrzej de Lazari

zaczyna coraz wyraźniej dominować w rosyjskich koncepcjach filozoficz-
no-społecznych, które już wówczas podzieliły się na dwa podstawowe nurty. 
Pierwszy, na początku dominujący, można byłoby nazwać obywatelskim, 
prawno-politycznym (decydujący wpływ wywierała francuska myśl oświe-
ceniowa), a jego kulminacją było powstanie dekabrystów. Pojęcie „naród” 
jako zbiór „wszystkich ludzi, którzy, należąc do jednego państwa, tworzą 
społeczeństwo obywatelskie” (Paweł Pestel, Prawda Ruska)11 nie odbiegało 
od koncepcji encyklopedystów i pozbawione było historyzmu. Nurt drugi 
zaczęli kształtować rosyjscy romantycy pod dominującym wpływem niemiec-
kiej filozofii idealistycznej. „Naród” pojmowano tu już historycznie.
 W historii myśli rosyjskiej termin narodnost’ odnajdujemy po raz 
pierwszy w liście Piotra Wiaziemskiego z Warszawy z 22 XI 1819 roku do 
Aleksandra Turgieniewa12. W Polsce w owym czasie termin „narodowość” 
był już szeroko rozpowszechniony, choć nie pojmowano go jednoznacznie13. 
Wiaziemski zdawał sobie sprawę także z wieloznaczności tego pojęcia na 
gruncie rosyjskim. W 1824 roku pisał, iż słowo narodnyj odpowiada sło-
wom francuskim populaire i national. W języku rosyjskim mówi się piesni 
narodnyje, co odpowiada francuskiemu chanson populaire, lecz także duch 
narodnyj, co z kolei odpowiada francuskiemu esprit national14.
 Jak już zaznaczyłem, na początku XIX wieku pojęcia narod i nacyja 
były w Rosji utożsamiane, co absolutnie nie oznacza utożsamienia „ludu” 
z „narodem”. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że w ówczesnej rosyj-
skiej świadomości społecznej ludu jeszcze w ogóle nie było – był jeden narod 
rosyjski, czyli rosyjskie państwo. Pojęcie lud zaczynało dopiero zarysowywać 
się i do jego określenia służyło słowo prostonarodije15. Prostonarodije nie było 
jeszcze kategorią historiozoficzną, „prosty naród” nie mógł być wyrazicielem 
„ducha narodu”. Była to co najwyżej kategoria etnograficzna, która pomagała 
określić rosyjską „inność” w stosunku do kultur zachodnioeuropejskich, czyli 
rosyjską narodowość. Aleksander Puszkin, próbując określić, czym jest dla 

11 Ibidem, s. 32.
12 М. Зельдович, Л. Лившиц, Русская литература XIX века: Хрестоматия критических материалов, 

Москва 1964, s. 111.
13 A. Zieliński, Naród i narodowość w polskiej literaturze i publicystyce lat 1815–1831, Wrocław 1969, 

s. 22 i n.; zob. A. Walicki, Naród i terytorium narodowe w misjonistycznych ideologiach polskiego 
romantyzmu, [w:] idem, Naród, nacjonalizm, patriotyzm, Kraków 2009, s. 183–238.

14 Zob. M. Jakóbiec, U źródeł ludowości romantycznej niektórych literatur słowiańskich, „Pamiętnik Sło-
wiański”, 1963, t. 13, s. 14.

15 Por. И. Снегирев, Русские простонародные праздники и суеверные обряды, t. 1-2, Москва 1837–
1839; Русская литература и фольклор (первая половина XIX века), Ленинград 1976, s. 88.
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niego narodnost’, pisał: „Klimat, sposób rządzenia, wiara nadają każdemu 
narodowi szczególną fizjonomię, która bardziej lub mniej odzwierciedla się 
w poezji. Istnieje sposób myślenia i odczuwania, istnieje masa zwyczajów, 
wierzeń i przyzwyczajeń, które można przypisać tylko i wyłącznie jakiemuś 
narodowi”16.
 Państwowe rozumienie kategorii narodu i narodowości najpełniejszy 
wyraz uzyskało w Historii państwa rosyjskiego (1816–1824) Nikołaja Ka-
ramzina, a za jego kulminację należy uznać teorię „oficjalnej narodowości” 
zawartej we wspomnianej „trójjedynej” formule z 1832 roku – prawosławie, 
samodzierżawie, narodowość. I nie mają racji ci polscy badacze, którzy ostat-
ni człon tej formuły tłumaczą jako ludowość. Minister oświaty Siergiej Uwa-
row nie lud rosyjski miał wówczas na myśli, a jednorodne narodowe państwo. 
 Miał natomiast rację historyk rosyjski17, gdy pojawienie się uwaro-
wowskiej formuły wiązał z polskim powstaniem listopadowym i z raportami 
carskich urzędników o wpływie Kościoła katolickiego i kultury polskiej na 
świadomość narodową mieszkańców Zachodniego Kraju. Otwierając w Kijo-
wie w 1837 roku Uniwersytet św. Włodzimierza (powołany do życia w miej-
sce rozwiązanego polskiego Uniwersytetu Wileńskiego), Uwarow stwierdził, 
że zadaniem tej uczelni jest „upowszechnianie wykształcenia rosyjskiego i na-
rodowości rosyjskiej w spolonizowanym kraju Rosji Zachodniej”. Formuła 
Uwarowa (szefa Ministerstwa Oświaty Narodowej – Ministierstwa narodnogo 
proswieszczenija – a nie ludowej, co jest oczywiste) miała sprzyjać pełnej 
rusyfikacji wszystkich mieszkańców cesarstwa i była „cywilną” modyfikacją 
znanej dewizy wojskowej Za cara, wiarę i ojczyznę!
 Przeciwstawiając się „państwowemu” traktowaniu historii Rosji, 
z nową koncepcją historiozoficzną wystąpił w latach 1829–1833 Nikołaj Po-
lewoj w swej Historii narodu rosyjskiego (Istorija russkogo naroda). Tytuł 
jego pracy jest jednak bardzo mylący. To prawda, że już we wstępie Polewoj 
przeciwstawił się karamzinowskiej Historii państwa rosyjskiego. „Uważam – 
pisał – że w słowach państwo rosyjskie zawarty jest podstawowy błąd moich 
poprzedników. Państwo rosyjskie zaczęło istnieć tylko od momentu zrzucenia 
jarzma mongolskiego”. Do końca XV wieku istniało w Rosji kilka państw 

16  А. Пушкин, Полное собрание сочинений, „Наука”, 1964, t. 7, s. 39–40.
17  Zob. Н. Казаков, Об одной идеологической формуле николаевской эпохи [Контекст-1989], Москва 

1989, s. 5–41.
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i dlatego „może istnieć tylko Historia narodu rosyjskiego”18. Polewoj uzasad-
niał więc tytuł swojej pracy brakiem jedności politycznej w średniowiecznej 
Rusi i stworzył właściwie jedynie historię powstania państwa rosyjskiego, 
a nie historię narodu w nowoczesnym rozumieniu tego słowa. Była to historia 
działalności politycznej ruskich możnowładców do Iwana Groźnego. Pole-
woj wprowadził jednak na stałe do rosyjskiej myśli historiozoficznej pojęcie 
naród. On też po raz pierwszy spróbował historiozoficznie uzasadnić odręb-
ność historii Rosji w stosunku do historii zachodnioeuropejskiej, pokazać jej 
samoistność i, co ciekawe, używał przy tym staroruskiego określenia ziemia 
ruska, a nie pojęć naród czy państwo rosyjskie: „Przyszły los Ziemi Ruskiej 
powinien dokonać się niezależnie od losów innych państw europejskich, gdyż 
powstając wraz z nimi ziemia ta w przeciągu czterech wieków oddzieliła się 
od nich dzięki wierze, obyczajom i historii swojej” – pisał19.
 Narod jako lud, a w ślad za tym kategoria ludowości, pojawiły się 
w świadomości rosyjskiej inteligencji dopiero na przełomie lat trzydziestych 
i czterdziestych XIX wieku i to w kręgu konserwatywnych romantyków – tzw. 
słowianofilów. Takie rozumowanie wiązało się z uznaniem ludu rosyjskiego 
(chłopów) za najpełniejszego wyraziciela „ducha rosyjskiego”, w odróżnie-
niu od „nierosyjskiej”, zeuropeizowanej, „oderwanej od gleby” inteligencji, 
która utraciwszy rodzimą narodowość nie może wyrażać i określać tego, co 
rosyjskie. Obracamy się znowu wokół tego samego słowa narodnost’, które 
w interpretacji słowianofilów uzyskało nowe znaczenie. Dla słowianofilów 
inteligencja rosyjska przestała być narodem rosyjskim, pozostał nim tylko 
lud. Dopiero wtedy mamy do czynienia z utożsamieniem ludu z narodem. 
Dopiero lud stał się samodzielną kategorią historiozoficzną. Konstanty Ak-
sakow postawił nawet znak równości pomiędzy pojęciami narod i prostoj 
narod: „prosty naród [lud] jest po prostu narodem lub narodem właściwym”, 
gdyż „prosty naród jest podstawą całej budowli społecznej kraju”20.
 Do ówczesnej rzeczywistości rosyjskiej w pełni można zastosować 
słowa Marcelego Handelsmana, który w pracy Rozwój narodowości nowo-
czesnej pisał: „Pojęcie narodu identyczne z pojęciem państwa utożsamia się 
z pojęciem ludu, rozszerza się na wszystkie warstwy, a przede wszystkim na 
te, które poprzednio narodem właśnie nie były. Naród chłopski występuje jako 

18 Cyt. za: П. Милюков, Главные течения русской исторической мысли, Санкт-Петербург 1913, s. 
302.

19 Cyt. za: ibidem, s. 301.
20 К. Аксаков, Москва, 7 июния, „Молва”, 1857, № 9, s. 97–98.
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nowy właściciel dawnej kultury, choć odmienionej i rozszerzonej, a jednak 
obciążonej wspomnieniami przeszłości […]. Ludowość staje się założeniem, 
punktem wyjścia i istotą tworzącej się kultury. A ta ludowość może wówczas 
nie być identyczna z ideologią państwową”21.
 Wśród okcydentalistów najbardziej zdecydowanym zwolennikiem 
i propagatorem idei narodowości był Wissarion Bieliński. Idea ta zajmowała 
w jego koncepcjach historiozoficznych niezwykle istotne miejsce. Dla okcy-
dentalistów (w odróżnieniu od słowianofilów, dla których wolność mogła 
przejawiać się tylko w kolektywie, w obszczinie) kategorią najważniejszą była 
wolna jednostka – osobowość. Bieliński za taką jednostkę, zgodnie z tradycją 
romantyzmu, uznał również naród: „Tym, czym jest osobowość w stosunku do 
idei człowieka, narodowość jest w stosunku do idei ludzkości. Innymi słowy: 
narodowości tworzą osobowości ludzkości. Bez narodów ludzkość byłaby 
martwą i oderwaną spekulacją umysłową, słowem bez treści, dźwiękiem bez 
znaczenia. Ze względu na stosunek do tego zagadnienia gotów jestem raczej 
przejść do obozu słowianofilów niż pozostawać w obozie humanistycznych 
kosmopolitów, jeśli bowiem pierwsi nawet się mylą, to jak ludzie, jak żywe 
istoty, drudzy zaś nawet prawdę głoszą, jak któreś tam wydanie którejś tam 
logiki”22.
 W polskiej literaturze przedmiotu stosunek Wissariona Bielińskiego 
do ludowości i narodowości wyczerpująco omówił już Andrzej Walicki23. On 
też uwypuklił, iż Bieliński był pierwszym ważnym teoretykiem i historykiem 
procesu narodowotwórczego w Rosji, w którego spuściźnie mamy do czynie-
nia z wyraźnym odróżnieniem ludu (narod, prostonarodje) i narodu (narod, 
nacyja) i, w ślad za tym, ludowości i narodowości, choć dla Bielińskiego 
jedynie naród i narodowość niosą w sobie wartości historyczne. Lud pozostaje 
siłą pozahistoryczną, z której wyodrębnił się naród z chwilą ukształtowa-
nia się nowożytnego państwa rosyjskiego za panowania Piotra I. Bieliński 
przeciwstawił ludowi (słowianofilskiemu wyrazicielowi narodowości) naród, 

21  M. Handelsman, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 1923, s. 10. W myśli polskiej utoż-
samianie ludu z narodem (z jednoczesnym pozbawieniem szlachty prawa do wyrażania narodowości 
polskiej) znajdujemy m.in. u Edwarda Dembowskiego i Adama Gurowskiego; zob. A. Zieliński, Roz-
ważania o narodzie i narodowości w publicystyce poznańskiej lat czterdziestych XIX wieku, [w:] Idee 
i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, Warszawa 1977, s. 124–125; 
S. Kalembka, Pojęcie narodu w publicystyce obozu demokratycznego Wielkiej Emigracji, [w:] Idee 
i koncepcje narodu…, s. 163; A. Walicki, Naród, nacjonalizm..., s. 212.

22  W. Bieliński, Pisma filozoficzne, przekł. W. Anisimow-Bieńkowska, t. 2, Warszawa 1956, s. 232.
23  A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu, Warszawa 1973, 

s. 206–214.
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który tworzą, jego zdaniem, przede wszystkim warstwy średnie i wyższe, 
warstwy, które poddały się wpływowi cywilizacji i kształtują rzeczywistość 
społeczną i historię.
 Rosyjska myśl I połowy XIX stulecia nie rozstrzygnęła problemu na-
rodu i narodowości. Co prawda w słowniku Włodzimierza Dala, który ukazał 
się w latach 1863–1866, pojawiło się już hasło narodnost’ (tłumaczone jako 
„całokształt cech i bytu odróżniających jeden naród od drugiego”) obok haseł 
nacyonalnost’ (objaśnione jako synonim terminu narodnost’!) i prostonarod-
nost’ (ludowość)24, jednak objaśnienia te w żadnym razie nie oddają skompli-
kowanej sytuacji w stosowaniu tych pojęć w publicystyce i krytyce rosyjskiej 
owego okresu.
 W II połowie XIX wieku powoływanie się na narodnost’ coraz czę-
ściej rozpatrywane było w myśli rosyjskiej jako symbol konserwatyzmu 
i wstecznictwa. I jest to zrozumiałe, gdyż do kategorii tej odwoływali się 
przede wszystkim obrońcy samodzierżawia. W romantyzmie walka o narod-
nost’ odbierana była jako walka o niezależną, samoistną kulturę i element 
nacjonalistyczny rzadko był uwypuklany. Zupełnie inaczej sprawa ta wyglą-
dała w czasie, gdy pozytywizm odsunął kwestie narodu i narodowości na plan 
dalszy. W Rosji, posiadającej przecież niezależny byt państwowy, narodnost’ 
coraz częściej zaczęła wspierać nacjonalizm i szowinizm. Prócz poczwienni-
ków (na czele z Fiodorem Dostojewskim) narodnost’ gloryfikowali głównie 
panslawiści (na czele z Mikołajem Danilewskim) oraz inni myśliciele ruso-
filizujący (np. Iwan Aksakow), czyli ci, w których światopoglądzie wciąż 
silny był element romantyzmu. Odrzucali zaś narodnost’ ze swych rozważań 
myśliciele, w których światopoglądzie występowały elementy pozytywizmu. 
Dla Maksyma Antonowicza narodnost’ jest nic nieznaczącym abstrakcyjnym 
frazesem25. Zdaniem Mikołaja Czernyszewskiego, „debatowanie o narodnosti 
jest stratą słów i czasu”26. Dla nich rusofilstwo i podkreślanie znaczenia naro-
dowości było przejawem konserwatyzmu i wstecznictwa. W ich świadomości 
istniał już lud jako ciemiężona klasa społeczna, któremu warstwy oświecone 
powinny dopomóc wyjść z niewoli, ciemnoty i ekonomicznej zależności. To 
właśnie stąd wywodziła się inteligencja, która „poszła w lud” w latach sie-
demdziesiątych, i inteligencję tę lepiej byłoby nazywać „ludowcami”, a nie 

24  В. Даль, Толковый словарь живого русского языка, „Русский язык”, 1981, t. 2, s. 514.
25  Zob. М. Антонович, О почве (не в агрономическом смысле, а в духе »Времени«), w: idem, 

Шестидесятники, „Советская Россия”, 1984, s. 35–53.
26  Zob. Русские писатели о литературном труде, „Советский писатель”, 1956, t. 2, s. 265.
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„narodnikami”, jak przyjęło się w polskiej tradycji. Rosyjskim „ludowcom” 
można byłoby przeciwstawić rosyjskich „narodowców” – przejrzystość ter-
minologiczna sprzyjałaby lepszemu zrozumieniu typów światopoglądów 
w ówczesnej Rosji.
 W końcu wieku z pozycji ekumenicznych zanegował wartość kate-
gorii narodowość cytowany Włodzimierz Sołowjow. Doceniając jej istotę 
w epoce romantyzmu, w rzeczywistości II połowy XIX wieku oceniał na-
rodnost’ jednoznacznie negatywnie, gdyż prowadzi ona, jego zdaniem, do 
rozpowszechniania egoizmu narodowego – choroby bardzo niebezpiecznej 
dla człowieczeństwa jako wartości nadrzędnej27. 
 Zdaniem radzieckiego propagandzisty Jurija Barabasza, „dopiero 
estetyka marksistowska, opierając się na jedynie naukowej i do końca rewo-
lucyjnej teorii, zapłodnionej doświadczeniem walki politycznej proletariatu, 
prawidłowo rozwiązała kwestię narodnosti”28. Myśl radziecka w początko-
wym okresie swojego rozwoju starała się wykluczyć narodnost’ ze swych 
rozważań, ponieważ co najmniej trzy istotne elementy były w opozycji wobec 
tej kategorii:
1. tradycja tzw. rewolucyjnych demokratów, odrzucająca narodnost’ jako 

postromantyczne wstecznictwo;
2. kompromitacja tej kategorii w przedrewolucyjnej Rosji poprzez hasło 

„Rosja dla Rosjan”, głoszone przez partie nacjonalistyczne, np. Związek 
Narodu Rosyjskiego;

3. marksistowska tendencja do traktowania klasy jako naczelnej kategorii 
socjologicznej i uznanie narodu za „burżuazyjny przeżytek”.

 W latach dwudziestych kulturze bolszewickiej przewodzili ideologo-
wie tak zwanego Proletkultu – ruchu odrzucającego całą dotychczasową tra-
dycję ideową i estetyczną, a w tym i wszelkie koncepcje narodu i narodnosti, 
w imię ideałów walki klasowej. Dla proletkultowców podstawową kategorią 
stała się klasowość, a ściślej proletariackość. Jeden z teoretyków tego ruchu, 
Platon Kierżencew (Lebiediew), twierdził, iż tworzenie kultury proletariackiej 
powinno dokonywać się od razu w skali ogólnoświatowej. Kultura dotychcza-
sowa była tworzona na podstawach narodowych, w granicach poszczególnych 
państw. Kultura proletariacka zerwie wszelkie granice i odrzuci kwestie naro-

27  Zob. В. Соловьёв, Национальный вопрос в России, t. 1, Санкт-Петербург 1891, s. 115.
28  Ю. Барабаш, Вопросы эстетики и поэтики, „Современник”, 1977, s. 97.
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dowe „w imię ideałów ogólnoproletariackich, czyli w ostatecznym rezultacie 
– ogólnoludzkich”29.
 Takie stanowisko wywodziło się z rozpowszechnionego wśród mark-
sistów dosłownego rozumienia słynnych słów z Manifestu komunistycznego: 
„Robotnicy nie mają ojczyzny”30. Naród identyfikowano wówczas ze spo-
łeczeństwem kapitalistycznym i oczekiwano na rewolucję światową, która 
miała ostatecznie zburzyć wszelkie granice państwowe i narodowe. Odwoły-
wanie się do tradycji traktowano jako kontrrewolucyjność. Proletkultowców 
wspierali w tym konstruktywiści, LEF-owcy i inne ówczesne ugrupowania 
literackie. Po rewolucji narodnost’ straciła rację bytu w kulturze – jej miejsce 
zajęła proletariackość. Autorytetem dla twórcy stał się proletariat, a nie naród.
 Rehabilitacja kategorii narodnost’ była ściśle związana z rozkwitem 
światopoglądu określanego jako socjalizm koszarowy. W 1934 roku XVII 
Zjazd WKP(b) zadecydował, że walka klas w państwie radzieckim została 
zakończona (tragicznym plonem zjazdu było zgładzenie – w ramach walki 
klasowej? – 1108 delegatów zjazdu i 98 członków i kandydatów do KC31). 
Konsekwencją tego stanowiska była „stalinowska” konstytucja z 1936 roku, 
w której miejsce proletariatu jako klasy przodującej zajął bezklasowy na-
ród (narod) radziecki. W ślad za tym na miejsce „wroga klasowego” wstąpił 
„wróg narodu”. Nic więc dziwnego, iż ideologia radziecka, chcąc być w zgo-
dzie z aktualną linią partii, na miejsce dotychczasowej kategorii klasowości 
wprowadziła kategorię radzieckiej narodowości (sowietskaja narodnost’). 
Łączyło się to ściśle z ostrym potępieniem w połowie lat trzydziestych tzw. 
szkoły Waleriana Pieriewierziewa i „wulgarnego socjologizmu”, czyli wła-
ściwie całej tradycji klasowości w estetyce radzieckiej. Pieriewierziew (i nie 
tylko on) za rzekomy rewizjonizm trafił w 1938 roku do łagrów.
 Przywrócenie kategorii narodnost’ estetyce pozwalało na rehabilitację 
przedrewolucyjnych twórców szlacheckiego pochodzenia, na poszukiwanie 
„korzeni” kultury radzieckiej w tradycjach klasycznej literatury rosyjskiej. 
Takiemu stanowisku w pełni można byłoby przyklasnąć, gdyby nie popad-
nięto w kolejną skrajność i nie zamieniono boga „klasy” na nowego boga, 

29  Zob. П. Керженцев, Международная революция и пролетарская культура, „Пролетарская 
культура”, 1919, № 6, s. 1.

30  O koncepcji narodu w Manifeście komunistycznym zob. A. Walicki, Polska, Rosja, marksizm: Studia 
z dziejów marksizmu i jego recepcji, Warszawa 1983; M. Bębenek, Teoria narodu i kwestia narodowa 
u Kazimierza Kelles-Krauza (na tle refleksji marksistowskiej 1848–1905), Kraków 1987.

31  М. Капустин, От какого наследства мы отказываемся?, „Октябрь”, 1988, № 4, s. 181.
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którym stał się „naród radziecki”, a także gdyby owa zmiana w podejściu 
ideologicznym do literatury i estetyki nie kosztowała kultury radzieckiej tak 
wielu ofiar. 
 W okresie powojennym narodnost’, posiadając już ugruntowaną 
podstawę w stalinizmie, zaczęła coraz wyraźniej odgrywać dominującą rolę 
w ideologii radzieckiej. Przystąpiono do ponownego polowania na czarow-
nice i poszukiwania nowych „wrogów narodu”. Znajdowano ich tak wśród 
„burżuazyjnych nacjonalistów”, jak i wśród „antypatriotycznych kosmopoli-
tów”. Ideologiem, decydującym o profilu ówczesnej kultury (a także o życiu 
niejednego twórcy), był Andriej Żdanow. W swoim Referacie o czasopismach 
„Zwiezda” i „Leningrad” zaatakował Michaiła Zoszczenkę i Annę Achma-
tową argumentami, których nie powstydziliby się najczarniejsi przedrewolu-
cyjni nacjonaliści, zarzucając im oderwanie od narodnosti i brak chęci „kro-
czenia noga w nogę z narodem radzieckim”32. 
 Za motto wielu ówczesnych prac mógłby posłużyć słynny stalinow-
ski toast: „Piję przede wszystkim za zdrowie narodu rosyjskiego (russkogo 
naroda) dlatego, iż jest on najwybitniejszą nacją (nacyjej) ze wszystkich na-
cji wchodzących w skład Związku Radzieckiego”33. „Wielki naród rosyjski” 
uznany został za „pierwszy wśród równych w braterskiej rodzinie narodów”, 
poświęcane mu były monografie, rozprawy naukowe, w których „udowadnia 
się”, że wiele osiągnięć nauki europejskiej (odkrycie maszyny parowej, te-
legrafu, żarówki, radia etc.) zostało poprzedzonych i wyprzedzonych przez 
odkrycia przedstawicieli narodu rosyjskiego, dokonywanych wbrew kręgom 
rządowym feudalnej Rosji i wbrew Niemcom „okupującym” oficjalną naukę 
rosyjską. Nagminne stało się mówienie o „twórczym, nacjonalnym geniuszu 
narodu rosyjskiego”, któremu obce było „niewolnicze naśladowanie obco-
krajowców i który przed rozpowszechnieniem się marksizmu najbliższy był 
naukowemu poznaniu świata”34.
 Poststalinowska odwilż żadnych istotnych zmian w oficjalnym trakto-
waniu narodnosti nie przyniosła. Kategoria ta pozostawała w dalszym ciągu 
podstawą radzieckiej ideologii, nie tracąc nic ze swojej abstrakcyjności i nie-
jasności. Wszelkie próby jej ukonkretnienia skazane były na niepowodzenie, 

32  Zob. А. Жданов, Доклад о журналах „Звезда” и „Ленинград”, Гос. изд. полит. лит., Москва 1952, 
s. 29.

33  А. Панкратова, Великий русский народ, Гос. изд. полит. лит., Москва 1952, s. 4. 
34  Zob. Ibidem, s. 47–74. W Polsce w owym czasie rozpowszechniły się dowcipy: Największy muzyk? 

– Fiedia Żopin; Największy matematyk? – Pietia Goras; Malarz? – Wania Gog.
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gdyż prowadziły do uwypuklenia pierwiastka albo nacjonalistycznego, albo 
klasowego. Poprzestawano więc przeważnie na ogólnikach i twierdzono, bez 
zagłębiania się w szczegóły, że „podstawową tendencją w rozwoju postępo-
wej, nowej literatury rosyjskiej jest coraz większy rozwój narodnosti”35. Od 
lat sześćdziesiątych XX wieku radziecka ideologia zaczęła wypracowywać 
kategorię „państwa ogólnonarodowego” (obszczenarodnoje gosudarstwo) 
jako ojczyzny nowej, historycznej społeczności ludzkiej – narodu radziec-
kiego (sowietskogo naroda), tworząc jednocześnie zadziwiającą, nieprzetłu-
maczalną na inne języki hipostazę: mnogonacyonalnoje obszczenarodnoje 
gosudarstwo sowietskogo naroda36.
 Rozpad Związku Radzieckiego doprowadził oczywiście do wyrzuce-
nia kategorii narodu radzieckiego na śmietnik historii i oficjalnie w Federacji 
Rosyjskiej miejsce narodu radzieckiego zajął wspomniany mnogonacyonalnyj 
narod, ostatnio zaś coraz popularniejsza staje się nowa kategoria: rossijskaja 
nacyja. Nieoficjalnie sprawa jest bardziej skomplikowana.

3. Sowieckość, russkost’ i rossijskost’

 Chcąc zrozumieć rzeczywistość instytucjonalną i społeczną dzisiej-
szej Rosji, należy uzmysłowić sobie znaczenie niektórych pojęć. Nie tylko 
w Polsce mamy problem z językową poprawnością polityczną wobec Rosjan. 
Pogubiliśmy się i nie jesteśmy w stanie rozróżnić Russkich od Rossijan. Na 
pierwszy rzut oka wszystko jest niby proste – Rossija jest państwem wielo-
narodowym i słowo rossijskij określa ową wielonarodową „ogólnopaństwo-
wość” (Rossijanin – to każdy obywatel Federacji Rosyjskiej, niezależnie od 
swej narodowości). Słowo russkij określa natomiast przynależność do kultury 
etnicznej. Russkij wraz z Czukczą, Żydem, Czeczenem i Polakiem, jeśli są 
obywatelami Federacji Rosyjskiej – są Rossijaninami. Państwo jest rossij-
skoje, język oczywiście russkij i aby państwo nie rozleciało się, zdaniem 
wielu rosyjskich polityków musi w nim istnieć jeden naród – kiedyś sowiecki, 
teraz rossijskij. Rossijskost’ zastąpiła więc sowieckość, spychając russkost’ 
do opozycji patriotycznej (aby nie powiedzieć – nacjonalistycznej).
 W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy Aleksander Sołże-
nicyn ostrzegał, czym grozi Ameryce złe rozumienie Rosji, i udowadniał, że 

35  Д. Благой, Закономерность становления новой русской литературы, Москва 1958, s. 17.
36  Zob. Коммунизм и нации, „Наука”, 1985, s. 30–68.
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„komunizm, jaki jest, każdy widzi, a i tak nie rozumie”, zwracając uwagę na 
rozpowszechnione, błędne używanie słów „Rosja” zamiast „ZSRR” i „Rosja-
nie” zamiast „Sowieci” – problemu nie rozumiałem. Przecież w owym czasie 
Polakom nie sprawiało już kłopotu odróżnianie tego, co sowieckie, od tego, 
co rosyjskie. Istniało państwo sowieckie, a w nim między innymi mieszkali 
Rosjanie – z rosyjską kulturą i językiem (spośród innych narodowości wyróż-
niali się nieposiadaniem własnej, rosyjskiej partii komunistycznej), i w Polsce 
umiejętność odróżniania tego, co sowieckie, od tego, co rosyjskie, nie stwa-
rzała problemów językowych i merytorycznych. Dla polskiej inteligencji Buł-
hakow, Okudżawa, Wysocki, nie mówiąc już o Sołżenicynie, byli jednoznacz-
nie Rosjanami i nikomu do głowy nie przychodziło, aby określać ich mianem 
twórców sowieckich. Polska inteligencja współczuła emigrantom rosyjskim, 
dysydentom, wszystkim niesowieckim – w jej opinii – pisarzom, poetom... 
Wróg był jednoznacznie sowiecki, natomiast Rosjanom współczuliśmy37. 
 Kolejne zdziwienie i niezrozumienie – rok 1998 i rozdział Czy prze-
trwamy jako Rosjanie? w sołżenicynowskiej Rosji w zapaści. Co za pytanie? 
Polacy ostatecznie zrzucili z siebie komunistyczne jarzmo i znowu stali się 
po prostu Polakami, dlaczego więc Rosjanie nie mieliby zrobić tego samego 
i stać się Rosjanami – i w formie, i w treści? Skąd taki pesymizm i obawy 
Sołżenicyna?
 Należy zastanowić się nad sołżenicynowskim pytaniem. Autor arty-
kułu zrobił to po raz pierwszy w 2002 roku, gdy postanowił przeprowadzić 
wśród studentów Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego 
(RGGU) badania na temat uprzedzeń Rosjan wobec Polaków. Wówczas ro-
syjski wykładowca zapytał mnie: „A jak ja ci tych Rosjan z grupy wyłowię, 
mam ich pytać o narodowość? Nie wypada!”38. 
 Wtedy dopiero zrozumiałem, na ile uzasadnione były obawy Sołżeni-
cyna. Dziesięć lat temu niepokoił się: „Dożyliśmy takich czasów, gdy użycie 
słowa russkij zostało jak gdyby moralnie zabronione, stało się zuchwałym 
wyzwaniem: a co to chcemy przez nie »wyrazić«?, od kogo »się odgrodzić«?, 
co z innymi narodowościami? A przecież inne narodowości hołubią własną 
tożsamość bardziej zdecydowanie niż my. Dzisiaj – przede wszystkim odgór-
nie – próbuje się wpajać nam termin rossijanie. Pole znaczeniowe dla takiego 

37  W tej części wykorzystano fragmenty tekstu A. de Lazari, Rosyjskie problemy z rosyjskością, „Nowa 
Europa Wschodnia”, 2009, nr 1, s. 53–56.

38  Później okazało się, że żadnych uprzedzeń nie byliśmy w stanie odnotować z bardzo prostej przyczyny 
– studenci RGGU nic nie wiedzieli o Polsce i Polakach.
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słowa istnieje – odpowiada niezbędnemu przymiotnikowi rossijskij. Nie usły-
szy się jednak tego słowa w żadnej normalnej rozmowie, ono jest martwe. 
Żaden nierosyjski obywatel Rosji na pytanie, »kim jesteś?«, nie odpowie 
»jestem obywatelem Rosji« [ja – rossijanin], a rzecz jasna powie: jestem 
Tatarem, Kałmukiem, Czuwaszem albo – jestem Rosjaninem [ja – russkij], 
jeżeli serce mu podpowiada, że nim jest. Mgliste rossijanie trafia do nas co 
najwyżej w oficjalnych przekazach oraz w roli określenia przynależności pań-
stwowej. Nigdy nie określimy własnej tożsamości i nie zrozumiemy samych 
siebie, jeżeli zaakceptujemy nieoficjalny zakaz nazywania siebie Rosjanami 
[russkimi]”39.
 Minęło dziesięć lat i oto Nikita Michałkow w 2008 roku stworzył tele-
wizyjny projekt, który ma wybrać „imię Rosji” na dziś i na przyszłość, i jeśli 
tłum tak zadecyduje, gotów jest pogodzić się z faktem, że ten zaszczytny tytuł 
otrzyma Stalin. Wyszło, że cała wieloletnia walka Sołżenicyna o to, aby nie 
utożsamiać sowieckości z rosyjskością, została przegrana, że Rosjanie zdra-
dzili Sołżenicyna i samych siebie. Jak mogli przystać na to, aby dzisiaj wśród 
„dwunastu bohaterów Rosji” znaleźli się Stalin z Leninem?40 Jak mieszkańcy 
Rosji (w tym Rosjanie) mogli tak utożsamić rosyjskość z sowieckością, za-
pominając o tym, że komunizm z założenia jest antynarodowy?
 Polacy po komunizmie także mieli problem z „narodem”. Wybrnęli 
jednak z niego „po europejsku” i w naszej konstytucji pojawił się chwalebny 
zapis: My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. W Rosji kate-
goria obywatelskości w europejskim znaczeniu nigdy nie „działała” z prostego 
powodu – jednostka nie wykształciła tam w sobie obywatelskiej świadomości 
prawnej. Od romantyzmu kategoria narodowości ma w Rosji zdecydowaną 
przewagę nad kategorią obywatelskości, niezależnie od ideologii budującej 
instytucję państwa w danym okresie historycznym. Przecież zamiast sław-
nej trójjedni Uwarowa prawosławie, samodzierżawie, narodowość przyszła 
sowiecka ideowość, partyjność, narodowość, zachowująca ową kolektywi-
styczną kategorię jako podstawę ideologii jednoczącej państwo. Dzisiejszej 
władzy, powołującej najpierw mnogonacyonalnyj narod, a teraz kategorię 
rossijskaja nacyja, zależy na tym samym, aby w ramach jednego państwa 
zaistniał jeden naród. Skoro jednak w Rosji wciąż jest problem z obywatel-
skością, to podstawą odgórnego, państwowego jednoczenia pozostaje utopijne 

39  А. Солженицын, Россия в обвале, przekład własny. 
40  Zob. Strona internetowa portalu Imja Rossii, http://www.nameofrussia.ru.
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w dużej mierze „my, kolektyw”, który z „wielonarodowego narodu” miałby 
przekształcić się w „jednonarodowy”, państwowy „naród rossijskij”. Czy to 
jest możliwe? Zapewne tak, ale pod warunkiem, że poziom życia mieszkań-
ców Rosji będzie w dalszym ciągu rósł. Mało tego – przy wzroście poziomu 
życia mieszkańcy Rosji mieliby szanse z czasem „posiąść” obywatelskość.
 Wiktor Jerofiejew widział to tak: „Czego dobrego dokonał Putin 
w ciągu ośmiu lat swych rządów? Dokąd dąży Miedwiediew? Bez zastano-
wienia odpowiedziałbym: za ich panowania Rosja otrzymała unikalną możli-
wość wolnego, prywatnego życia. Tu kryje się zagadka popularności władzy, 
której nie może zrozumieć Zachód. […] I wreszcie możemy, w zależności od 
posiadanych pieniędzy, pojechać albo do Włoch, albo na Wyspy Wielkanoc-
ne. Zapewne właśnie to nazywa się »autorytaryzmem z ludzką twarzą« […]. 
Życie prywatne jest ratunkiem dla Rosji. Dzięki niemu, dzięki stopniowemu 
rozwojowi wartości rodzinnych, Rosja może wyjść na drogę oświecenia i mo-
dernizacji i znaleźć się we wspólnocie krajów demokratycznych”41.
 W sprawie sowieckosti, russkosti i rossijskosti powinniśmy uświa-
domić sobie, że Józef Stalin z Ławrientijem Berią byli Gruzinami, a Feliks 
Dzierżyński z Wiaczesławem Mienżyńskim Polakami. Nie śpieszmy się więc 
z oskarżaniem Rosjan jako etnosu za zbrodnie komunistyczne. Zbrodnie po-
pełniali komuniści, którzy swoją narodowość wyrzucili na śmietnik jako bur-
żuazyjny przeżytek w imię „powszechnej szczęśliwości”, a w rzeczy samej 
– powszechnego zniewolenia.

4. czy cerkiew prawosławna jest kościołem katolickim?

 Przed dwudziestu paru laty w „autorytatywnych” radzieckich słow-
nikach języka rosyjskiego słowo prostonarodje było oceniane jako „przesta-
rzałe” z prostej przyczyny: walka klas w Kraju Rad jakoby się zakończyła 
– więc społeczeństwo radzieckie nie mogło dzielić się (jak w rzeczywistości 
burżuazyjnej) na „naród” i „naród prosty” („lud”). Powstał przecież jeden nie-
podzielny „naród radziecki” jako swoista ekklesia (zgromadzenie obywateli 
jednej społeczności). Jednak był to teoretyczny absurd, w Polsce nie muszę 
udowadniać. W Rosji sprawa jest bardziej skomplikowana. Oto Giennadij 
Ziuganow, przywódca komunistów, stwierdzi, że „soborowość jest fundamen-

41  W. Jerofiejew, Rosyjska apokalipsa: Próba eschatologii artystycznej, przekł. A. de Lazari, Warszawa 
2008, s. 10–16.
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talną wartością światopoglądu rosyjskiego” i KPZR „była swego rodzaju So-
borem”42. Do problemu „soborowości” jeszcze powrócę, gdyż jest on – jakby 
nie wydawało się to paradoksalne po słowach Ziuganowa – ściśle związany 
z „ekklesią”.
 Zacznijmy od wyjaśniania pojęć. Mój przyjaciel ma światopogląd 
ekumeniczny. Postanowił więc z myślą o swych dzieciach w jednej ze szkół 
stworzyć klasę, w której zamiast normalnej lekcji religii byłaby lekcja „wie-
loreligijna”. Poprawniej politycznie należałoby powiedzieć – wielokulturowa. 
On jednak uparł się, gdyż wyobraził sobie, że lekcje w tej klasie poprowadzą 
spolegliwie duchowni różnych wyznań; mało tego – namówią swych parafian 
do zapisywania dzieci do takiej klasy. Argument teoretycznie był niezwykle 
prosty – przecież Kościół jest Jeden. To tylko ludzie spierają i dzielą się. 
 Z tym argumentem zgodzi się każdy duchowny rzymskokatolicki. Ale 
czy zgodzi się, gdy zamiast Rosyjska Cerkiew Prawosławna powiem Rosyjski 
Kościół Katolicki? Wątpię. A przecież właśnie tak należałoby przetłumaczyć 
pojęcie „Russkaja Sobornaja Cerkow’”, jak określają swój Kościół wyznawcy 
prawosławnego chrześcijaństwa w Rosji. Gdy wyjaśniam moim studentom, 
co oznacza pojęcie „sobornyj”, zwykle najpierw pytam, co oznacza słowo 
„katolicki”. Reguła – nie kojarzą, bo trudno przypuszczać, iż nie wiedzą, że 
„powszechny”. Zdecydowanie nie wiedzą natomiast, że wszyscy chrześcija-
nie – katolicy, protestanci, prawosławni – wierzą w jeden Kościół powszech-
ny (w oryginale greckim καθολικός – katholikos, co nie oznacza przecież 
rzymski). Czytamy w podstawowym dokumencie Kościoła rzymskokatolic-
kiego „Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus […]. 
Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do całego 
rodzaju ludzkiego […]. Do tej katolickiej jedności Ludu Bożego [...] powołani 
są wszyscy ludzie [...] należą lub są jej przyporządkowani zarówno wierni 
katolicy, jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie, 
z łaski Bożej powołani do zbawienia” (Katechizm Kościoła Katolickiego).
 „Powszechność” przekracza wszelkie granice zewnętrzne, w tym 
konfesyjne i w pełni pokrywa się z „katolickością Kościoła” w interpretacji 
np. prawosławnego teologa Paula Evdokimowa: „[…] wyraża całość, ale nie 
geograficzną, poziomą czy ilościową, lecz pionową i jakościową, przeciwną 
wszelkiemu dzieleniu dogmatu”43. Trudno powiedzieć, na ile takie pojmowa-

42  Zob. Г. Зюганов, Россия и мир, [w:] Современная Русская Идея и Государство, „Обозреватель”, 
1995, s. 26; idem, Вернуть власть народу!, „Завтра”, 1991, № 40, s. 2.

43  P. Evdokimov, Prawosławie, przekł. ks. J. Klinger, Warszawa 1986, s. 200.
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nie „powszechności” przyjęło się wśród wiernych. Chrześcijanin z Zachodu, 
głosząc wiarę w Kościół powszechny, Eglise catholique, Catholic Church, 
Katolische Kirche, z reguły pomyśli raczej o Kościele mającym swe centrum 
w Rzymie lub – w najlepszym razie – o Kościele chrześcijańskim w aspekcie 
czasoprzestrzeni44. Chrześcijanin ze Wschodu łatwiej może wyobrazić sobie 
pozaczasową i pozaprzestrzenną „powszechność”, gdyż Cerkiew nie posiada 
centrum, papieża. „Soborowość” w Kościele, jak ją widział np. Aleksy Cho-
miakow, nie zawiera w sobie aspektu ani geograficznego, ani etnograficznego 
lub historycznego – jest wartością, „jakością”, dogmatem, jako „wolna jed-
ność w miłości” chrześcijańskiej, i jako taka nie daje się przenieść do życia 
świeckiego, empirycznego (co próbowali zrobić komuniści). Dla Sergiusza 
Bułhakowa „jedność w poglądach tworzy sektę, szkołę, partię, która może 
być wspaniale zjednoczona, a mimo wszystko będzie tak samo daleka od 
»soborowości«, jak wojsko dowodzone przez jedną władzę i jedną wolę”, 
gdyż „soborowość” jest „jednością w miłości”, a nie „jednością w pogląda-
ch”45. Nikita Struve podkreślił, iż nawet w samym Kościele „soborowość” 
jest trudna do osiągnięcia: wierni, zamiast skupić się na wspólnej modlitwie, 
zajęci są swymi prywatnymi dévotions, każdy myśli o sobie, a nie o innych, 
kościoły podzieliły się, wiodą spory o prymat, nie uznają siebie nawzajem46.
 Wiedząc już, czym jest „powszechność” w Kościele, miejmy jedno-
cześnie świadomość, jak Wiaczesław Iwanow, że jest ona „zadaniem”, dąże-
niem, które nigdy jeszcze nie urzeczywistniło się na ziemi i której – jak Boga 
– nie można odnaleźć tu albo tam47. Wnioski? – Tak Kościół, jak i jego Po-
wszechność, pozostają jedynie marzycielskim dążeniem, gdyż każdy chciałby, 
aby urzeczywistniać właśnie jego „powszechność”. Skoro Kościół powszech-
ny jest tylko marzeniem (lub ideą poza skłóconą ludzką rzeczywistością), 
określanie kościołów partykularnych mianem „katolickie” jest na swój sposób 
nielogiczne: „rosyjski” – to przecież nie „powszechny”, „rzymski” – to także 
nie „powszechny”. Żaden z kościołów jednak nie może przecież zrezygnować 
ze swojej partykularnej Powszechności – zakwestionowałby swe istnienie.
 Prawosławni Rosjanie są zdecydowanie mniej poprawni politycznie. 
O ile w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus przypomina się 
o „konieczności Kościoła w porządku zbawienia”, a także wskazuje się, że 

44  Zob. Н. Струве, Православие и культура, Москва 1992, s. 181.
45  Cyt. za: С. Хоружий, После перерыва. Пути русской философии, „Алетейя”, 1994, s. 22.
46  Н. Струве, Православие и культура..., s. 185.
47  В. Иванов, Легион и соборность, [w:] Родное и вселенное, „Республика”, 1994, s. 96–101.
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Kościół Chrystusowy „pomimo podziału chrześcijan, nadal istnieje w pełni 
jedynie w Kościele katolickim” (co przy bardzo naciąganej interpretacji może 
oznaczać, że istnieje On również w rosyjskim i innych Kościołach, a wierni 
tych kościołów także zostaną zbawieni), o tyle prawosławie rosyjskie jedno-
znacznie naucza, że nie ma zbawienia poza nim. 
 Wiemy już, że Kościół jest Jeden. Wiemy także, że wszyscy chrze-
ścijanie marzą, żeby był Jeden. By po ludzku zdążać do urzeczywistnienia 
tego marzenia, ponad 350 Kościołów z ponad 150 krajów ze wszystkich kon-
tynentów tworzy ekumeniczną Światową Radę Kościołów z sekretariatem 
w Genewie. Są tam nieomal wszyscy (łącznie z Cerkwią moskiewskiego pa-
triarchatu), oprócz Kościoła rzymskokatolickiego, który ma własną koncepcję 
ekumenizmu – z prymatem Rzymu jako Matki i powrotem zbłąkanych Córek. 
Jednak już sama liczba 350 (wciąż rośnie) świadczy o tym, że do jedności 
coraz dalej. A wszyscy wierzący wspólnie marzą o Kościele Powszechnym 
i mówią „Bóg jest z nami”. 

5. rosja i europa

 Czy Rosja jest częścią Europy? Czy ma jakiekolwiek szanse na przy-
łączenie się w wyobrażalnej przyszłości do Unii Europejskiej? – Odpowiedź 
nie jest łatwa i zależy od zdefiniowania tak „Europy”, jak i „Rosji”. Nikt nie 
zaprzeczy, że skoro w geografii umówiliśmy się, że Europa na wschód sięga 
do Uralu, geograficznie Rosja jest Europą do Uralu. Czy jednak w Unii Euro-
pejskiej geografia rozstrzyga o „europejskości”? Gdyby tak było, dawno we 
Wspólnocie znalazłaby się chociażby Ukraina z Białorusią, a Polska po 1989 
roku nie czekałaby tylu lat na członkostwo. Europa jest przede wszystkim 
określoną kulturą i stąd wynika problem z przyłączaniem do Wspólnoty kultur 
„niekompatybilnych”, np. Turcji.
 Dla słowianofila Iwana Kirejewskiego (1806–1856), myśliciela ro-
mantycznego, ideę Europy (dla niego Zachodniej) stworzyły trzy elementy: 
chrześcijaństwo, świat barbarzyńców, którzy obalili Cesarstwo Rzymskie 
oraz racjonalizm wraz z prawem, dziedziczony po antycznym Rzymie. Czy 
ktokolwiek powie, że Kirejewski się mylił? Mówimy dzisiaj w zasadzie to 
samo, niekiedy dołączając element czwarty – spuściznę judaizmu. Jednak 
w interpretacji Kirejewskiego, w odróżnieniu od naszej („europejskiej”), trze-
ci element – racjonalizm – prowadzi Europę do zguby. Rosja natomiast, nie 
dziedzicząc rzymskiego racjonalizmu i prawa jurystycznego („zewnętrzne-
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go”), kierując się wyłącznie wiarą chrześcijańską (prawem „wewnętrznym”), 
ma przed sobą świetlaną przyszłość. 
 I cóż? – Idealny, rosyjski świat chrześcijański Kirejewskiego rozpadł 
się, natomiast racjonalna Europa trwa i ma się coraz lepiej. Wciąż dla wielu 
Rosjan kultura rosyjska, od jej genezy poczynając, nie ma nic wspólnego 
z kulturą zachodnią/europejską, bowiem Zachód/Europa to spuścizna cywili-
zacji rzymskiej – racjonalizm, liberalizm, spłycona wiara, umowa społeczna 
i „zewnętrzne” prawo. Rosja zaś jest odwieczną ostoją prawdy, wiary i prawa 
„wewnętrznego” (moralności). Jednoznacznie i najbardziej wyraziście myśl 
ta została wyrażona w rozprawie Mikołaja Danilewskiego Rosja i Europa 
(1869), będącej teoretycznym podsumowaniem dziewiętnastowiecznych ro-
syjskich koncepcji słowianofilskich i panslawistycznych.
 Zdaniem Danilewskiego, Rosja i Europa stanowią dwa przeciwstawne 
i wrogie sobie typy kulturowe, dwie odmienne cywilizacje. Europa jest typem 
germano-romańskim, natomiast Rosja przewodzi nowemu typowi kulturowo-
-historycznemu, nowej cywilizacji, jaką tworzą Słowianie. Dlatego wrogość 
i niezrozumienie, cechujące stosunek Europy do Rosji, są stanem zupełnie 
naturalnym – Rosja nie jest, nie była i nigdy nie będzie Europą, geograficzny 
podział świata jest sztuczny, naturalny jest jedynie podział etnograficzny, kul-
turowo-historyczny. Wrogość Europy wobec Rosji i wobec całego świata sło-
wiańskiego, o czym świadczy, zdaniem Danilewskiego, chociażby popieranie 
przez Zachód Turcji w wojnie z Rosją, zagraża istnieniu nie tylko samej Rosji, 
ale także całej Słowiańszczyzny jako nowej cywilizacji. Dlatego Słowianie 
powinni jak najszybciej się zjednoczyć; oczywiście pod przywództwem au-
tokratycznej Rosji. 
 W aspekcie geograficzno-etnicznym Rosja wciąż postrzega siebie jako 
nie-Zachód/nie-Europę. Zachód właściwy zaczyna się dla niej poza teryto-
rium słowiańskim (od ziem germańskich i romańskich). Stąd ambiwalentny 
stosunek do Słowiańszczyzny zachodniej i rywalizacja o zlatynizowaną Pol-
skę. W różnych okresach historycznych, zwłaszcza w czasach powojennego 
imperium sowieckiego, Rosja była w posiadaniu własnego „Zachodu”, mogła 
się więc postrzegać za swego rodzaju „cały świat”. Dlatego też rozpad tego 
imperium przeżywany jest przez Rosjan także jako utrata „własnego Zacho-
du”, a przez to i owej „całości”. Stąd płynie explicite wyrażone (przez różne 
orientacje ideologiczne, w tym i przez niegdysiejszą opozycję) poczucie upo-
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korzenia i znalezienia się na marginesie polityczno-cywilizacyjnym świata48. 
Stąd wciąż tak wielkie poparcie dla Władimira Putina, który skutecznie dźwi-
gnął Rosję z upokorzenia i marginalizacji. Rosjanie w swej masie gotowi są 
twierdzić, że polityczny i ekonomiczny liberalizm europejski i amerykański 
jest sprzeczny z rosyjską naturą, a wszelkie próby zaszczepienia go w Rosji 
prowadzą jedynie do wypaczenia rosyjskości, oderwania jej od korzeni. 
 Rosjanie szczycą się swoją pokorą wobec Boga, władzy i losu. 
W polskim odbiorze pokora Rosjan świadczy o ich poddańczym stosunku 
do władzy i ten sąd ma swoje podstawy. Warto jednak dociec, jak Rosja-
nie zostali „zaprogramowani” przez swoją kulturę do owej „pokory”. Hu-
bert Łaszkiewicz, podsumowując rozważania o Pojęciu honoru w Carstwie 
Moskiewskim i w Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku49, napisał: „Ujmując 
rzecz systematycznie trzeba stwierdzić, że odmienność honoru w Carstwie 
Moskiewskim i w Rzeczypospolitej polegała na odmiennym rozumieniu 
tego, co pociąga za sobą utratę czci, a co nie. Pewne zachowania, traktowa-
ne jako dyshonor w kulturze Rzeczypospolitej, w Carstwie Moskiewskim są 
neutralne. Na przykład relacja w stosunku do władcy. Nazywanie się w ko-
respondencji niewolnikiem cara i podpisywanie się zdrobniałym imieniem 
nie przynosi ujmy na honorze. Nie powoduje utraty czci. To samo dotyczy 
zwracania się władcy do swoich poddanych za pomocą zdrobniałych imion. 
Tak samo w pewnych sytuacjach naruszenie przez władcę nietykalności ciele-
snej (pojęcie w Moskwie nieznane) osoby należącej do elity, nie przynosi jej 
ujmy. Większą ujmą, powodującą utratę czci, jest zgoda na zajęcie niższego 
niż należne (według uznania osoby i jej rodu) miejsca w hierarchii społecz-
nej […]. Bardzo istotną sprawą jest także to, w jaki sposób rozstrzygane są 
spory o cześć/honor. W Rzeczypospolitej w tych sprawach arbitrem, nawet 
za przyzwoleniem władcy, jest sama osoba zainteresowana. W państwie mo-
skiewskim arbitrem jest car i wyznaczony przez niego sąd. […] Uogólniając 
te uwagi należy stwierdzić, że odmienności w rozumieniu własnej godności 
(czci) pomiędzy elitami państwa moskiewskiego i Rzeczypospolitej wynikały 
z odmiennej konstrukcji świata politycznego i społecznego. Odmienne zatem 
było miejsce i samodzielność uczestników tego świata (elit przede wszyst-
kim). Władca, zajmując pozycję ojca i absolutnego suwerena, dominował 

48  Zob. J. Faryno, A. de Lazari, Zachód, [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 2, red. 
A. de Lazari, Łódź 1999, s. 140–142.

49  H. Łaszkiewicz, Pojęcie honoru w Carstwie Moskiewskim i w Rzeczypospolitej w XVI–XVII wieku, [w:] 
Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, red. A. de Lazari, R. Bäcker, Łódź 2003.
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nad swoimi poddanymi, którzy byli traktowani jak niedorosłe jeszcze dzieci 
w rodzinie. Patriarchalny model władzy nie pozwalał na ukształtowanie się 
innych rytuałów, chroniących cześć osoby. Był barierą, która nie pozwalała 
zaakceptować zachodnioeuropejskiego pojęcia honoru. Takie pojęcie godno-
ści osoby sprzeczne było także z wrażliwością religijną, kształtowaną przez 
prawosławie, potępiające »próżną chwałę«. Sądzić można, że począwszy 
od XVII wieku zaznaczone wyżej odmienności w rozumieniu honoru/czci 
jednostki, występujące pomiędzy elitami Moskwy i Rzeczpospolitej, legły 
u podstaw nasycenia obrazu Polaka w literaturze rosyjskiej takimi cechami, 
jak gordost’, kiczliwost’, gonornost’ [duma/hardość, zadufanie, pycha – A. 
L.]. Wszystko ze znakiem ujemnym, wynikającym z zarzutu, że w sposób 
przesadny, nadmierny, fałszywy, niezgodny z rzeczywistością, nieuzasad-
niony Polacy manifestują swoją wyższość, godność, znaczenie. W Carstwie 
Moskiewskim pojęcie godności i jego obrona odnosiło się do równych sobie. 
Władca, nie mając sobie równych, nie musiał przestrzegać szacunku wobec 
osoby. Od jego woli zależało znacznie więcej niż w Rzeczypospolitej. Był 
ostatecznym arbitrem we wszelkich sporach pomiędzy swoimi poddanymi. 
W Rzeczypospolitej, której władcy byli elekcyjni, postać monarchy nie sta-
nowi absolutnego zwornika konstrukcji świata społecznego i politycznego”50.
 Skoro tak, możemy oczywiście wyśmiewać się z „wiernopoddańcze-
go” stosunku Rosjan do władzy i w historii, i współcześnie (podobnie śmie-
szyć nas mogą „ukłony” Japończyków), lecz co nam to da, prócz pysznej 
satysfakcji, że jesteśmy jakoby bardziej „demokratyczni”?

6. rosjanie i polacy

 Historia wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich nie skłania do 
optymizmu. Jednak nie mniej pesymistyczna była do niedawna historia sto-
sunków polsko-niemieckich, które, choć z potknięciami, osiągnęły przecież 
stan partnerskiego dialogu. Dzisiejsza Europa społeczeństw obywatelskich 
stara się zażegnywać historyczne uprzedzenia i animozje narodowe. Może 
również stosunki polsko-rosyjskie staną się elementem tych procesów?
 „Starej kłótni w rodzinie słowiańskiej, kłótni Rosjan i Polaków, nie 
da się wytłumaczyć jedynie zewnętrznymi siłami historii i przyczynami czy-

50  Por. J. Orłowski, Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej: Od wieku XVIII do roku 1917, 
Warszawa 1992; A. Kępiński, Lach i Moskal: Z dziejów stereotypu, Warszawa 1992.
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sto politycznymi. Źródła odwiecznych historycznych waśni między Rosją 
i Polską leżą znacznie głębiej [...]. To przede wszystkim waśń dwóch dusz 
słowiańskich, pokrewnych językowo i antropologicznie, a zarazem tak róż-
nych, niemal przeciwstawnych, nie do pogodzenia, nie potrafiących się poro-
zumieć” – pisał w 1918 roku znakomity filozof rosyjski Nikołaj Bierdiajew51. 
Najwyraźniej w świadomości Rosjan niewiele się zmieniło od tamtego czasu, 
skoro kilka lat temu Wiktor Jerofiejew w prześmiewczym artykule zatytu-
łowanym Gdybym był Polakiem próbował udowodnić, że dialog Rosjanina 
z Polakiem jest niemożliwy, gdyż zbyt różni się nasze pojmowanie świata. 
Polak prowadzi dyskurs kartezjański, racjonalistyczny, natomiast u podstaw 
rozważań Rosjanina znajduje się „ogólna witalność, integrująca sprzeczności 
jako elementy żywego życia” („żywego” – czyli niesformalizowanego, nie-
wyrozumowanego), i dlatego – stwierdził Jerofiejew – Polak nie jest w stanie 
uwierzyć, że Rosjanie mają własną literaturę, Dostojewski zaś jest dla Polaka 
„tubą samodzierżawia”52. 
 Podobne sądy znajdziemy również w literaturze polskiej. Czesław Mi-
łosz w Rodzinnej Europie odnotował: „Polacy i Rosjanie nie lubią się albo, 
ściślej, mają dla siebie wszelkie nieprzychylne uczucia, od pogardy, odrazy 
do nienawiści, co nie wyklucza niejasnego wzajemnego pociągu, ale zawsze 
naznaczonego nieufnością. Przegrodę wznosi pomiędzy nimi, używając sło-
wa Józefa Conrada, incompatibility of temper (niezgodność temperamentów). 
Być może wszystkie narody, zobaczone jako całość, a nie jako zespół jed-
nostek, są odrażające i sąsiedzi odkrywają na ich przykładzie tylko niemiłą 
prawdę o społeczeństwach ludzkich w ogóle. Nie jest wykluczone, że Polacy 
wiedzą o Rosjanach to, co Rosjanie wiedzą o sobie samych, nie chcąc się do 
tego przyznać, i odwrotnie. Stąd w niechęci do Polaków u Dostojewskiego, 
nacjonalisty, kryje się jakby gest obronny. Z szacunkiem odzywa się o nich 
tylko w Zapiskach z martwego domu, chociaż ci współwięźniowie, opan-
cerzeni swoim rzymskim katolicyzmem i patriotyzmem, podkreślający na 
każdym kroku swoją inność, a więc wyższość od otoczenia, nie budzą w nim 
serdecznych uczuć. Prawdopodobnie też każde zetknięcie z Rosjanami jest 

51  N. Bierdiajew, Dusza rosyjska i polska, [w:] Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Alek-
sandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych 
uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2003, s. 146.

52  W. Jerofiejew, Gdybym był Polakiem..., [w:] Dusza polska i rosyjska..., s. 435.
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dla Polaków przykre i nastraja ich obronnie, bo demaskuje ich wobec siebie 
samych”53.
 Gdybym na podstawie naszych dotychczasowych badań54 miał odpo-
wiedzieć na pytanie, jaką cechę Rosjanie najczęściej przypisują Polakom, bez 
zastanowienia wymieniłbym pychę. Kiczliwyj Lach – taką etykietkę przykleił 
Polakom Aleksander Puszkin na początku XIX wieku i mało kto z Rosjan 
próbował ją odkleić. 

rysunek 1
Dwa rosyjskie wizerunki polskiego szlachcica

 
Źródło:  A. Orłowski, Wojewoda na Pyzdrach (1831); b.a., Rosja dla Polaków (1920). 

Zob. A. de Lazari, O. Riabov, Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, War-
szawa 2008, s. 50, 68.

 W nowszej historii naszych kontaktów były tylko dwa okresy, gdy 
Polska imponowała Rosjanom. To lata sześćdziesiąte XX wieku (1956–1968), 
gdy byliśmy „najweselszym barakiem w Obozie” (wielu Rosjan uczyło się 
wówczas języka polskiego, aby czytać tłumaczoną na polski literaturę za-
chodnią, zaś po czasopismo „Polsza” ustawiały się kolejki, a jego nakład 
osiągał ćwierć miliona egzemplarzy55) oraz lata osiemdziesiąte – czasy „So-

53  C. Miłosz, Rosja, [w:] Dusza polska i rosyjska..., s. 391.
54  Zob. Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2006.
55  Zob. Strona internetowa portalu Novaja Polsza, http://www.novpol.ru, З. Романовский, Иные времена, 

иные голоса. Об одном популярном журнале без ностальгии, »Новая Польша«, 2006, № 7-8.
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lidarności”, gdy, będąc w opozycji wobec komunizmu i sowietyzmu, byliśmy 
jednocześnie solidarni także z rosyjską inteligencją.
 Dla Wiktora Jerofiejewa była to wówczas „młoda, rozgorączkowana, 
szalona i rozwiązła Polska, której ewidentnie udało się z zaklętym przyja-
cielem – Związkiem Radzieckim. On był potężny, ale zarazem bezradny, był 
straszny, ale i śmieszny. Na jego tle Polska wyglądała jak oślepiająca pięk-
ność, która nosiła krótkie spódniczki, tańczyła rocka, modliła się w niedzielę 
w kościołach po bezsennej sobotniej nocy, czytała Hłaskę i biegała oglądać 
amerykańskie filmy. Mogła dostać orgazmu na jeden krótki widok flagi ame-
rykańskiej. Tej Polski dawno już nie ma, dlatego że tamtą Polskę ukształtował 
idiotyczny wróg »kacap«, który zgnił i rozpadł się jak nos syfilityka”. Jej 
miejsce zajęła: „kobieta sparaliżowana strachem i zagubiona. Nigdy nie my-
ślała, że stanie się taką, jaką jest. Nie chodzi o to, że się postarzała, ale o to, 
że postarzała się brzydko i głupio. Są takie kobiety w nieokreślonym wieku, 
z którymi jest nudno. Polska stała się nudnym dodatkiem do Europy. Kiedyś 
w Polsce panował pozytywny brak zaufania do Rosjan. Najbardziej nieufnym 
typem był chłop. Na każdym kroku rzucał kurwami, ale bawiło to mnie. Ale 
dziś – jak sądzę – w tym typie tkwi największe nieszczęście. Chłopski upór, 
umiłowanie do polowań, niechęć do ludzi mądrych i bezgraniczne zaufanie 
do Kościoła – niczym miłość do partii w ZSRR – stały się flagą polityczną. 
Po śmierci Wojtyły, Miłosza i Lema wszystko stanęło na głowie. O losach 
Polaków decydują jajogłowi ze sprytnymi uśmieszkami, starymi wrzodami 
nacjonalizmu, antysemityzmu i prowincjonalnym mesjanizmem. Polska za-
częła się upodabniać do karykatury powieści Orwella”.
 Skoro ten rosyjski pisarz, świetnie znający nasz język i od lat sym-
patyzujący z Polską, tak prześmiewczo potraktował naszą współczesną rze-
czywistość, nie dziwmy się, że dla Rosjan nie jesteśmy dzisiaj kimś intere-
sującym a Polska pojawia się w ich mediach z reguły tylko w wyjątkowych 
przypadkach (np. podczas wizyty ich prezydenta lub premiera w Polsce, albo 
po takich wydarzeniach jak tragedia smoleńska).

7. Wnioski

 Czy Rosjanie postrzegają świat inaczej niż my? – Oczywiście, że tak, 
co nie oznacza, że gorzej – po prostu inaczej. Różnicę w naszym „kulturo-
wym zaprogramowaniu” dobrze odzwierciedlały hasła – o co walczyć: Polacy 
szli do boju z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”, Rosjanie – „Bóg/Wiara, Car, 
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Ojczyzna”. Właśnie ten honor, w świadomości rosyjskiej z reguły odbierany 
negatywnie jako egoistyczne, pyszne zadzieranie nosa jest podstawą polskie-
go „zaprogramowania kulturowego”. To dzięki indywidualizmowi i honorowi 
polskiego chłopa nie udało się w Polsce wybudować kołchozów, a dzięki „ho-
norowym panom” powstała „Solidarność” i zawalił się komunizm. Natomiast 
skrajny indywidualizm utrudnia Polakom zrozumienie Rosji i Rosjan. Dlacze-
go np. Rosjanie wciąż udzielają dużego poparcia Władimirowi Putinowi? Dla 
Polaków Putin to „car” i „imperialista”, dla wielu Rosjan jest on pozytywnym 
symbolem mocarstwowości Rosji. Mówimy, że Rosja jest rządzona autorytar-
nie. Zgoda, ale czy kraj, w którym świadomość prawna obywateli wciąż jest 
w powijakach, może być rządzony inaczej? Czasy jelcynowskie udowodniły, 
że brak silnej władzy prowadzi Rosję do anarchii. To wówczas słowo „de-
mokracja” Rosjanie przekształcili w diermokrację („gównokrację”). Dla nich 
nie były to czasy „prywatyzacji”, a bezprawia i nieuczciwej prichwatizacji 
(„nachapania się”). Nie śpieszmy się więc z negatywnym ocenianiem Rosjan 
– postarajmy się zrozumieć ich „inność”. Kraje Zachodu budowały swoją 
demokrację kilkaset lat, Rosja jedynie dwa dziesięciolecia.

*****
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edukacja W roSji: od początkóW do XXi 
Wieku 

1. Wprowadzenie

 Dwa zagadnienia należy wyjaśnić na początku. Po pierwsze, co 
będziemy nazywać edukacją, a po drugie, o jakim kształcie terytorialnym 
Rosji mówimy w okresie od IX/X wieku aż do XXI stulecia. O ile zagad-
nienie edukacji można wyjaśnić stosunkowo łatwo, o tyle druga kwestia jest 
znacznie bardziej złożona. Za edukację uznać należy uporządkowany proces 
przekazywania wiedzy zaczynający się od zagadnień podstawowych, tak jak 
umiejętność czytania i pisania, a kończący się na studiach uniwersyteckich 
(w dzisiejszym znaczeniu tego słowa), które nie tylko dostarczają umiejętno-
ści korzystania z zasobów wiedzy, ale kształcą uczniów/studentów w umie-
jętnościach rozwijania tej wiedzy oraz tworzenia nowych jej obszarów i zaso-
bów. Tak pojęta edukacja pozwala na połączenie w całość wszystkich działań 
i wszystkich typów instytucji, które od czasów najdawniejszych do dzisiaj 
zajmowały się przekazywaniem i (czasami) rozwijaniem wiedzy.
 Jeżeli chodzi o drugie zagadnienie – terytorium Rosji i określenie, co 
oznacza pojęcie „edukacja w Rosji” – to stajemy wobec złożonego problemu 
na ile włączyć w opowieść o historii edukacji w Rosji instytucje i działania 
edukacyjne/badawcze, które powstały poza Rosją, ale w związku z jej eks-
pansją terytorialną stały się jej częścią oraz takie, które działały na terytorium 
Rosji, ale nie były związane z rosyjskością. Decyzja historyka nie zawsze jest 
w tych sprawach jednoznaczna. Z jednej strony chodzi o historię instytucji 
edukacyjnych, które swoimi początkami sięgały czasów, kiedy tereny, na któ-
rych się pojawiły nie stanowiły części terytorium państwa rosyjskiego. Nawet 
wtedy, kiedy zostały włączone do państwa rosyjskiego, nie weszły w skład 
rosyjskiego systemu edukacyjnego zachowując znaczną odrębność. Tak było 
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na przykład na początku XIX wieku z Uniwersytetem Wileńskim, do pewnego 
stopnia nawet z Kijowskim, a na pewno z Uniwersytetem w Dorpacie (dzisiaj 
Tartu). Z drugiej zaś strony istnienie i funkcjonowanie owych instytucji stało 
się w historiografii rosyjskiej (a potem radzieckiej) częścią historii edukacji 
w ZSRR (Rosji). Za przykład mogą posłużyć szkoły brackie należące do 
bractw prawosławnych na Rusi litewskiej (a później koronnej): we Lwowie, 
w Łucku, we Włodzimierzu, ale także w Wilnie. Jak traktować szkoły brackie 
w tych miejscowościach działające pod koniec XVI i przez wiek XVII? Czy 
należy włączyć ich historię do opowieści o edukacji w Rosji, edukacji rosyj-
skiej, czy też zrezygnować z takiego zabiegu? W wielu opracowaniach na 
temat historii edukacji w Rosji (ZSRR) są one włączone do panoramy historii 
szkolnictwa w tym kraju. Tymczasem ich związek z historią Rosji, jakkol-
wiek występuje, może budzić wątpliwość na ile jest uzasadnione włączać je 
do opowieści o edukacji w Wielkim Księstwie Moskiewskim, albo Carstwie 
Moskiewskim lub Imperium Rosyjskim.
 W Utopii u władzy Michaił Heller i Aleksander Niekricz pisali iro-
nicznie, że historia ZSRR rozpoczyna się w głębokiej starożytności nad je-
ziorem Wan. W każdym przypadku, który budzi wątpliwości, zaproponowane 
rozwiązanie musi harmonizować to, co łączy i to, co dzieli. O wiele łatwiej 
niż w odniesieniu szkół brackich jest wskazać rolę i znaczenie Akademii Ki-
jowsko-Mohylańskiej w dziejach edukacji w Rosji, ale i w tym przypadku 
pozostają wątpliwości, czy należy w pełni ją włączyć do panoramy szkolnic-
twa w Rosji, czy też traktować jako jeden z ważnych ośrodków edukacyjnych 
wpływających na rozwój szkolnictwa w Carstwie Moskiewskim, a potem – od 
1721 roku – w Imperium Rosyjskim.
 Problem komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy uwzględnimy, że Ro-
sja nigdy nie była państwem jednolitym narodowościowo. Co najmniej od 
XVI wieku była imperium obejmującym nie tylko ludy ukształtowane przez 
cywilizację chrześcijańską, ale także przez muzułmańską i buddyjską. Każdy 
z tych ludów miał swoje własne instytucje edukacyjne, czasami rozbudowane, 
o zakresie nauczania odmiennym od tradycji chrześcijańskiej. Dlatego też 
w tym szkicu zajmiemy się jedynie edukacją związaną z kręgiem cywilizacji 
chrześcijańskiej, pozostawiając do odrębnego opracowania zagadnienie edu-
kacji i związanych z nią instytucji wyrastających z innych niż chrześcijańskie 
tradycji cywilizacyjnych (np. muzułmańskich, buddyjskich).



206

EDUKACJA W ROSJI: OD POCZąTKóW DO XXI WIEKU 

2. początki szkolnictwa rosyjskiego

 Zgodnie z tradycją historiograficzną początki państwa rosyjskiego 
wiążą się z powstaniem na przełomie IX i X wieku Rusi Kijowskiej. Od roz-
poczęcia chrystianizacji Rusi Kijowskiej ośrodkami, gdzie prowadzono dzia-
łalność edukacyjną były przede wszystkim centra cerkiewne. Nauka czytania 
i pisania, śpiewu liturgicznego, rachunków, malowana (pisania ikon) oraz pro-
jektowania i nadzorowania budowy świątyń była prowadzona w klasztorach, 
w ośrodkach władzy biskupiej, ale także w domach świeckich. Nie opierała się 
o formy zinstytucjonalizowane, raczej polegała na nauczaniu indywidualnym. 
Z całą pewnością nie obejmowała jedynie kandydatów do stanu duchownego. 
Jak świadczą o tym zapisy na korze brzozowej wydobywane w czasie badań 
archeologicznych w Wielkim Nowogrodzie, piśmienność była umiejętnością 
zdobywaną także przez ludzi świeckich. Najstarsze świadectwa tego typu 
pochodzą z zapisów na korze brzozowej z XIII wieku odnalezionych przez 
archeologów w Wielkim Nowogrodzie, wśród których odnajdujemy zarówno 
świadectwa korespondencji urzędowej (handlowej), jak też ćwiczenia w pi-
saniu liter, rysunki i inne teksty świadczące o kompetencjach piśmiennych 
sięgających poza krąg osób duchownych1.
 W wiekach XIV i XV umiejętności piśmienne przekroczyły na pewno 
bramy klasztorów i siedzib biskupich. W miarę, jak rosło w potęgę Księstwo, 
a następnie Carstwo Moskiewskie, wzrastała grupa ludzi, którzy zajmowali 
się zarządem administracyjnym i sądowym rosnącego terytorialnie państwa. 
Wielu z nich przechodziło przez szkoły, czy raczej uczestniczyło w grupach 
uczących się przy cerkwiach i klasztorach, w domach świeckich. Nie wszyscy 
z tych, którzy zdobyli wykształcenie (rozumiane, jako piśmienność) zasilili 
kręgi duchowieństwa. Jeżeli chodzi o osoby duchowne, to z natury ich po-
wołania elementarne nawet wykształcenie było wymagane, ale nie zawsze 
kandydaci do stanu duchownego takie posiadali. Kształcenie duchownych 
prawosławnych od średniowiecza aż do XVIII wieku na terenach Rusi Mo-
skiewskiej, a potem państwa rosyjskiego polegało na terminowaniu u mnicha 
lub kapłana diecezjalnego i uczeniu się od niego liturgii, rytuału oraz innych 
potrzebnych umiejętności.
 Trudno mówić w tym okresie o rozwiniętym systemie kształcenia, 
specjalnych instytucjach kształcenia dla duchownych – takie pojawią się 

1 В. Л. Янин, Я послал тебе бересту..., Москва 1998.
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w Cerkwi prawosławnej w Rosji dopiero w połowie XVIII wieku. Jeszcze 
w XV wieku jeden z biskupów Wielkiego Nowogrodu skarżył się, że przy-
chodzi mu wyświęcać kapłanów nieumiejących ani czytać, ani pisać, a mogą-
cych sprawować liturgię tylko dlatego, że nauczyli się jej na pamięć. Na tym 
wczesnym etapie rozwoju edukacji w Rosji (aż do wieku XVII) trudno jest 
mówić o systemie edukacji, o istnieniu określonych programów kształcenia. 
Można raczej wskazać na wygląd inicjacji w zakresie umiejętności pisania 
i czytania, malowania, śpiewu liturgicznego i rachunków. Wszystkie te umie-
jętności traktowano jako odpowiedź na wyzwania praktyczne. Nie ma wystar-
czających świadectw źródłowych, aby można było mówić o uporządkowanej 
organizacji instytucji edukacyjnych przed XVII wiekiem. Kiedy zachodziła 
potrzeba wykształcenia bardziej złożonych umiejętności w zakresie czy to 
piśmiennictwa, czy budownictwa lub techniki sprowadzano specjalistów z po-
łudnia, z terenów dawnego Imperium Bizantyjskiego (nazywano ich „Greka-
mi”, ale mogli to być też przedstawiciele innych ludów zamieszkujących te 
tereny, np. Bułgarzy, Serbowie) lub też z Zachodu (na przykład architektów 
z Włoch lub z innych krajów).
 Przedmiotem sporu historyków jest zasięg i skuteczność działań edu-
kacyjnych w okresie od X do XVI/XVII wieku. Zanim pojawiły się w grani-
cach Rosji instytucje takie, jak Akademia Kijowsko-Mohylańska (założona 
w Kijowie w 1632 roku; w granicach państwa rosyjskiego znalazła się for-
malnie od 1667 roku) i następnie, ale już Moskwie, od 1687 roku Akademia 
Słowiańsko-Grecko-Łacińska, nauczanie odbywało się indywidualnie, albo 
w bardzo małych grupach. Pierwszym etapem była nauka liter, następnie 
czytania, a na końcu pisania. Stosowane metody opierały się na uczeniu się 
czytania w oparciu o teksty religijne (hagiograficzne i Psałterz).
 Pierwszym etapem kształcenia było opanowanie elementarza, dopiero 
potem przechodzono do tekstów narracyjnych, o których wspomniano. Druki 
służące do celów szkolnych są dobrze poświadczone w źródłach opisujących 
działalność wydawniczą w Moskwie w XVII i w Sankt Petersburgu w XVIII 
wieku2. Przeważają wśród nich elementarze, na następnym miejscach są (bio-
rąc pod uwagę liczbę druków) teksty narracyjne służące do nauki czytania: 
zbiory modlitw, psałterze. Najprawdopodobniej najpowszechniej dostępną 
umiejętnością, którą zdobywano w czasie takiej edukacji było czytanie na 

2 Редкия Русския Книги и летучия издания 18-го века, сост. Ю. Битовтъ, Москва 1905.
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głos. Czytanie ze zrozumieniem było znacznie rzadsze, a umiejętność pisania 
jeszcze bardziej.
 Chociaż w XVII wieku system urzędów państwowych (prikazy) był 
w Carstwie Moskiewskim bardzo rozbudowany i wymagał istnienia dużego 
zastępu urzędników potrafiących czytać i pisać (a także liczyć). Można szaco-
wać, że liczba osób, które opanowały w stopniu wysokim zdolność czytania 
i pisania potrzebną do obsługi administracyjnej państwa mogła sięgać do oko-
ło półtora tysiąca osób, to stan alfabetyzacji całego społeczeństwa Carstwa 
Moskiewskiego nie był zapewne zbyt wysoki. Na pewno też rozkładał się 
nierównomiernie, jeżeli chodzi o regiony Rosji oraz w zależności od przyna-
leżności stanowej – statusu społecznego i płci. Jednoznaczna ocena stopnia 
alfabetyzacji jest jednak trudna. W starszej (przedrewolucyjnej) historiografii 
rosyjskiej sądzono, że umiejętność czytania i pisania (mierzona zdolnością do 
podpisania się własnym nazwiskiem) obejmowała od około 15 proc. chłopów 
oraz do 75 proc. i nawet więcej przedstawicieli arystokracji. W przypadku 
mieszczan, kupców, rzemieślników, miała obejmować około 50 proc. ich licz-
by. Rzecz jasna dane te dotyczyły mężczyzn.
 W najnowszych badaniach obraz jest rysowany o wiele mniej opty-
mistycznie. W zależności od grupy stanowej i zawodowej piśmienność waha 
się od 17 do 50 proc. w populacji dorosłych mężczyzn3. Trudności w rzetelnej 
ocenie stopnia piśmienności (a tym samym i rozwoju edukacji) w Rosji wyni-
kają z kilku powodów. Po pierwsze, nie ma ani licznych, ani pewnych źródeł, 
które poświadczałyby te umiejętności, a po drugie, przedmiotem analizy jest 
zwykle ludność mieszkająca w ważnych i dużych centrach państwa rosyj-
skiego, co zwiększa siłą rzeczy liczbę osób, które opanowały umiejętność 
czytania i pisania.

3. przełom oświeceniowy – budowanie systemu oświaty 
i szkolnictwa

 Pierwsze systematycznie zorganizowane instytucje edukacyjne poja-
wiły się w Rosji za panowania Piotra I i miały charakter przede wszystkim 
praktyczny. Taki charakter nosiła Szkoła Matematyki i Nawigacji założona 
w 1701 roku w Moskwie, której zadaniem miało być przygotowanie kadr dla 

3 Reinterpreting Russian History. Readings, 860–1860s, comp. and ed. D. H. Kaiser, G. Marker, New 
york–Oxford 1994.
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marynarki rosyjskiej i szerzej nauczycieli matematyki, inżynierów i archi-
tektów. W 1715 roku została założona Akademia Morska w Sankt Petersbur-
gu i szkoła w Moskwie stała się uczelnią przygotowującą do studiów w tej 
ostatniej. Specyfiką rozwoju systemu edukacji w Rosji była wola zbudowania 
najpierw instytucji kształcących na wyższym poziomie, a dopiero później 
systemu szkolnictwa podstawowego i średniego. Nauczyciele w szkołach 
zakładanych przez cara Piotra I rekrutowali się przeważnie spośród obcokra-
jowców: Niemców, Anglików, Francuzów.
 Rosnące potrzeby państwa i polityka modernizacji przyniosły następne 
decyzje cara Piotra I: ustanowienie przepisów dotyczących kolegiów w 1720 
roku i ustanowienie w 1724 roku Akademii Nauk oraz założenie uniwersy-
tetu i gimnazjum w Sankt Petersburgu. Wszystkie te instytucje edukacyjne 
i naukowe były organizowane według wzorów czerpanych z krajów euro-
pejskich (Niemcy, Holandia, Anglia) i miały dostarczać wykwalifikowanych 
kadr dla modernizującego się państwa. Głównym dysponentem edukacji było 
państwo. W ciągu XVIII wieku zakłady wyższej edukacji w Rosji podlegały 
przekształceniom porządkującym tryb studiowania, zasady oceny postępów 
studentów, zasady kierowania uczelniami. Zwieńczeniem pierwszego etapu 
budowania systemu edukacji w Rosji było założenie w 1755 roku uniwersy-
tetu w Moskwie.
 Obok uniwersytetów zakładano także szkoły średnie (gimnazja, kole-
gia) o programach klasycznych (z łaciną i greką) i realnych. System edukacyj-
ny był budowany od góry; szkoły początkowe (powszechne) były nieliczne. 
Budowa systemu oświaty powszechnej ciągnęła się bardzo długo i została 
ukończona dopiero pod koniec XIX wieku. Skuteczność istniejącej sieci edu-
kacji powszechnej była niewielka. Spis powszechny Imperium Rosyjskiego 
z 1897 roku wykazał, że tylko ok. 28 proc. jego mieszkańców potrafiło czytać 
i pisać. Wśród nich przeważali zdecydowanie mężczyźni. Można sądzić, że 
dla czasów wcześniejszych odsetek osób piśmiennych był jeszcze mniejszy. 
Dla rozwoju oświaty – zarówno powszechnej, jak i średniej oraz uniwersy-
tetów – ważne znaczenie miały decyzje dotyczące ich statusu i organizacji 
podjęte za panowania Katarzyny II. Jeżeli chodzi o jej decyzje, które w in-
tencjach zwiększać miały jakość oświaty elementarnej, to w rzeczywistości 
jednak prowadziły do osłabienia jej dostępności. Tak było w przypadku po-
stanowienia o minimalnej (6 osób) liczbie nauczycieli w szkole początkowej. 
Niektóre szkoły zostały zamknięte, ponieważ nie dysponowały taką liczbą 
nauczycieli. Procesy modernizacyjne, które rozpoczęły się w państwie rosyj-
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skim na początku XVIII wieku objęły wszystkie dziedziny życia społecznego, 
w tym także edukację, która dotychczas zależała od Cerkwi i nie była raczej 
przedmiotem zarządu państwowego, oczywiście poza państwowymi inicjaty-
wami zmierzającymi do wykształcenia potrzebnych specjalistów.

4. edukacja i nauka w imperium rosyjskim – wiek XiX 
i początek wieku XX

 Od 1802 roku wszystkie państwowe i prywatne instytucje edukacyjne 
oraz naukowe zostały poddane władzy utworzonego na polecenie cara Alek-
sandra I Ministerstwa Oświaty Narodowej, które zarządzać miało szkołami 
początkowymi, średnimi, wyższymi, Akademią Nauk, drukarniami i cenzurą. 
W 1804 roku wydano pierwszy statut dla uniwersytetów, który porządkował 
ich organizację. Trzeba jednak pamiętać, że uniwersytetów (a także studiują-
cych na nich studentów było niewielu). W tym czasie w Imperium Rosyjskim 
obok uniwersytetów w Moskwie i w Sankt Petersburgu funkcjonowały jesz-
cze dwa inne: Uniwersytet w Wilnie (założony w 1579 roku) i Uniwersytet 
w Tartu (w Dorpacie – założony w 1632 roku, odnowiony w 1802 roku), 
a także nowozałożone w Kazaniu (1804), Charkowie (1805). W czasach 
Aleksandra I, w związku z planami modernizacji i liberalizacji władzy pań-
stwowej, uniwersytety w Rosji zyskały autonomię. Uniwersytety na terenach 
przyłączonych do Rosji (Litwa, Inflanty) korzystały z odmienności prawnych 
ich statusu wynikającego z historii.
 Rozpoczęto też w czasach Aleksandra I w całej Rosji rozwijanie 
szkolnictwa średniego, które miało dostarczać niezbędnej oświaty warstwom 
społecznie uprzywilejowanym, ale także stanowić zaplecze dla szkół wyż-
szych. Obok uniwersytetów rozwijano, podobnie jak za Piotra I, szkoły wyż-
sze kształcące dla potrzeb praktycznych, np. budownictwa dróg i mostów, 
medycyny, górnictwa, produkcji broni (odlewniczej). Status i organizacja uni-
wersytetów w Rosji carskiej przez cały okres od XVIII wieku do 1917 roku 
podlegały zmianom wynikającym przede wszystkim z przyczyn politycznych. 
Chociaż liczba studentów i wykładowców uczących się i wykładających na 
uniwersytetach była niewielka w stosunku do liczby całej populacji Rosji, to 
w opinii władz państwa (monarchy i jego otoczenia) obie grupy uchodziły za 
niebezpieczne i nastawione „antypaństwowo” i rzeczywiście tak było.
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 Do końca istnienia Imperium Rosyjskiego uniwersytety były sie-
dliskiem i zarzewiem „działalności antypaństwowej”. Stamtąd rekrutowało 
się wielu zamachowców, którzy usiłowali zabić carów i właściwie wszyscy 
ci, którym się to udało. Obraz studenta-rewolucjonisty, studenta-terrorysty 
w Rosji XIX i początków XX wieku był z jednej strony rzeczywistością spo-
łeczną, z drugiej zaś bardzo mocno zakorzenionym obrazem literackim, po-
wszechnym stereotypem społecznym. Początkowo w szkolnictwie wyższym 
w Rosji używano albo łaciny (w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej), albo 
niemieckiego czy innych języków obcych (w zależności od tego, kim był 
wykładowca). Język rosyjski zdobywał prawa w edukacji wyższej powoli, 
ale systematycznie. Już w połowie XVIII wieku część wykładów na wyż-
szych uczelniach odbywała się po rosyjsku. Wielkie zasługi położył w tym 
względzie Michaił Wasiliewicz Łomonosow (1711–1765), który jako jeden 
z pierwszych profesorów uniwersytetów w Sankt Petersburgu i w Moskwie 
przygotowywał wykłady w języku ojczystym. Od końca wieku XIX wszystkie 
szkoły, wszystkich typów w Imperium Rosyjskim (w jego części europejskiej) 
używały języka rosyjskiego jako wykładowego.
 Szkoły muzułmańskie i buddyjskie w Azji miały status odrębny i nie 
były przez długi czas w żaden sposób powiązane z systemem edukacyjnym 
państwa rosyjskiego. Wszystkie miały przede wszystkim charakter szkolnic-
twa religijnego, co jednak nie wykluczało wcale możliwości zdobycia w nich 
umiejętności nie tylko ściśle religijnych4, np. w zakresie medycyny. W poli-
tyce językowej wobec szkolnictwa ważne zmiany zostały wprowadzone po 
rewolucji 1905 roku. Niektóre mniejszości narodowe Imperium otrzymały 
ograniczone prawo do używania własnych języków narodowych w edukacji. 
Kiedy w 1832 roku Sergiusz Uwarow, minister oświaty, ogłosił podstawy 
ideowe państwa rosyjskiego: samodzierżawie, prawosławie, narodnost’ („ofi-
cjalna narodowość”) ideologia ta wywarła wpływ na całość zagadnień eduka-
cyjnych, ale najbardziej bezpośrednio na organizację szkolnictwa powszech-
nego, które w myśl budowanej ideologii państwa miało kształcić lojalnych 
poddanych.
 Jeżeli chodzi o zarząd nad szkolnictwem powszechnym, to był podzie-
lony pomiędzy Cerkiew a ministerstwo podległe świeckiej władzy politycz-
nej. Szkoły powszechne tworzone przez Cerkiew podlegały urzędowi kieru-
jącemu rosyjską Cerkwią prawosławną – Najświętszemu Synodowi. Jednakże 

4 W. Zajączkowski, Rosja i narody: ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji, Warszawa 2009.
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już od lat 1860–1880 większość szkół powszechnych podlegała Ministerstwu 
Oświaty i ziemstwom (samorządowi lokalnemu wprowadzonemu w czasie 
reform cara Aleksandra II). Równolegle do systemu szkolnictwa świeckie-
go rozwijały się szkoły kształcące duchownych prawosławnych. Pierwsze 
seminaria zostały założone w XVIII wieku za Katarzyny II. W XIX wieku 
wprowadzono dwustopniowy system kształcenia duchownych, który utrzyma-
no aż do dziś. Powszechną edukację oraz formację teologiczną i liturgiczną 
kandydat na duchownego otrzymywał w seminarium duchownym. Każda 
diecezja (eparchia) powinna założyć i uposażyć taką instytucję. Dla najzdol-
niejszych, przewidzianych na ważne stanowiska w zarządzaniu Cerkwią, albo 
na profesorów w seminariach duchownych czy na wyższych uczelniach (nie 
tylko duchownych) były przewidziane studia w Akademii Duchownej. Takich 
akademii, które były miejscem nie tylko uczenia, ale także prowadzenia badań 
naukowych, było w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku niewiele: 
Moskwa, Sankt Petersburg, Kijów, Kazań. Poddani rosyjscy wyznania rzym-
skokatolickiego mieli także taką akademię w Sankt Petersburgu.
 Dla rozwoju szkolnictwa powszechnego i średniego ogromne znacze-
nie miały reformy wprowadzone w czasach cara Aleksandra II (1818–1881), 
szczególnie uwolnienie chłopów od zależności osobistej i ich częściowe 
uwłaszczenie. W wyniku reformy otwarte zostały drogi awansu społecznego 
dla warstwy chłopskiej. Jedną z dróg awansu była edukacja, przynajmniej na 
poziomie podstawowym: umiejętności czytania i pisania. Reformy objęły tak-
że status uniwersytetów. W 1863 roku wprowadzono nowe regulacje prawne, 
które przyznawały uniwersytetom znaczną autonomię w zakresie nauczania 
i upowszechniania wyników nauki, np. wydawnictwa uniwersyteckie miały 
być wyjęte spod powszechnej cenzury i kontrolowane jedynie przez władze 
uczelni. Zarząd uniwersytetu miał spoczywać w dyspozycji wybieranych 
władz. Rola ministerstwa została ograniczona: nie zarządzało ono całością 
spraw uniwersytetu, ale ograniczało się do nadzoru nad wypełnianiem prze-
pisów dotyczących programu studiów i corocznych egzaminów.
 W czasach Aleksandra II w Rosji było nadal stosunkowo niewiele uni-
wersytetów – w Sankt Petersburgu, Moskwie, Warszawie, Dorpacie, Kijowie, 
Charkowie, Odessie i Tomsku. Z budżetu państwa przyznano znacznie więk-
sze niż przedtem fundusze na szkolnictwo wyższe, powiększając nie tylko po-
bory profesorów i środki na badania naukowe, ale także pulę stypendiów dla 
studentów. Równolegle do reformy uniwersytetów wzmocniono szkolnictwo 
średnie i początkowe. W szkolnictwie średnim w sposób konsekwentny pro-
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mowano szkolnictwo realne, a więc odchodzono od edukacji opartej przede 
wszystkim na opanowaniu kultury klasycznej, na rzecz przedmiotów ścisłych 
i nauki umiejętności praktycznych. Pomimo powtarzających się zamieszek 
na uniwersytetach (w 1861 roku, w 1889 roku) ich kondycja w Rosji znacz-
nie się poprawiła. Znalazło to odzwierciedlenie w rosnącym poziomie nauki 
w Rosji. Wielu badaczy, którzy rozpoczynali studia już po przeprowadzonych 
reformach osiągnęło w swoich badaniach bardzo wysoki poziom. Dotyczyło 
to takich dziedzin, jak nauki humanistyczne, przyrodnicze i medyczne.
 Czas pomiędzy połową XIX wieku a początkiem rewolucji bolszewic-
kiej był okresem rozwoju szkolnictwa w Rosji, jego upowszechnienia i, co 
warto podkreślić, wyraźnie poprawiającej się jego jakości. Reformy Aleksan-
dra II nie tylko uwolniły potencjalnych uczniów i studentów z warstwy chłop-
skiej od zależności osobistej, ale wymuszały znacznie większe kompetencje 
nowych wolnych obywateli niż to było poprzednio. Wprowadzona wtedy po-
lityka rządu zmierzająca do budowania autorytetu władzy od samych podstaw 
wśród ludu sprawiła, że w wyniku rozpoczętych wtedy procesów w 1915 roku 
na 34000 szkół zarządzanych przez Najświętszy Synod, przypadało 81000 
administrowanych przez Ministerstwo Oświaty. Jednocześnie jednak obawy 
przed uniwersytetami i szkołami średnimi, jako siedliskiem niebezpiecznych 
dla rządu osób, sprawiły, że część reform szkół wyższych i średnich została 
już w czasach Aleksandra II ograniczona lub nawet cofnięta.
 Generalnie wzmocniono wagę gimnazjum klasycznego i ograniczo-
no wstęp na uniwersytety tylko dla absolwentów tego typu szkół średnich. 
Wprowadzono bardzo trudne egzaminy końcowe w gimnazjach, co zmniej-
szyło znacząco liczbę ich absolwentów w stosunku do liczby osób uczących 
się. Spośród osób rozpoczynających naukę w gimnazjum (trwała 8 lat) mniej 
więcej tylko jedna trzecia otrzymywała świadectwo jego ukończenia. Na-
uki ścisłe uznano za sprzyjające duchowi rewolucyjnemu (biologia, chemia) 
i w związku z tym ich nauczanie w szkołach ograniczono, a na to miejsce 
wprowadzono więcej godzin edukacji klasycznej. Gimnazja realne zreduko-
wano do 6-letniego programu. Reforma zarządu szkołami początkowymi roz-
poczęta w 1864 roku oddawała ich pod kontrolę rad szkolnych samorządów 
(ziemstw i rad miejskich). To one miały decydować nie tylko o budżetach tego 
typu szkół, ale także o zatrudnianiu nauczycieli i doborze podręczników. Jed-
nak po dekadzie, około 1877 roku, chociaż szkoły te były w dwóch trzecich 
finansowane przez samorządy, Ministerstwo Oświaty przejęło nad nimi pełną 
kontrolę w zakresie programów i zatrudniania nauczycieli.
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 Ocena meandrów rozwoju edukacji w Rosji w II połowie XIX wieku 
i dalej do rewolucji nie może być jednoznaczna. Z jednej strony rosnące inwe-
stycje i uprzemysłowienie kraju powodowały, że rozwój edukacji, szczególnie 
początkowej, był palącą potrzebą dla modernizującego się kraju. Z drugiej 
strony, a właściwie równocześnie z decyzjami otwierającymi coraz szerzej 
edukację dla upośledzonych dawniej warstw społecznych (przede wszystkim 
chłopów) wprowadzano przepisy, które zmierzały do limitowania rozwoju 
szkolnictwa średniego i wyższego. Porządkowanie programów kształcenia, 
wysokie wymagania egzaminacyjne, zwiększone nakłady na szkolnictwo 
tworzyły skomplikowany kontekst, w którym kolejne rządy w Rosji poprzez 
niekonsekwentną politykę tworzyły napięcia i ferment w środowiskach stu-
dentów uniwersytetów i szkół średnich.
 Warto jednak zauważyć, że w II połowie XIX wieku w stopniu nie-
znanym wcześniej wielu poddanych domu Romanowów decydowało się 
na podejmowanie studiów poza Rosją. W przeważającej części legalnie 
wyjeżdżano z Rosji i studiowano w Niemczech, we Francji i w Szwajcarii. 
Niekonsekwentna polityka rozwijania i powstrzymywania rozwoju edukacji 
sprawiała jednak, że edukacja była w Rosji nadal udziałem bardzo małej czę-
ści społeczeństwa. Stopień podstawowej alfabetyzacji w przededniu I wojny 
światowej nie przekraczał 30 proc. populacji.
 W II połowie XIX wieku i na początku wieku XX pojawiły się możli-
wości nauki i studiów także dla kobiet. Początkowo ograniczały się do szkół 
średnich i wyższych kursów typu uniwersyteckich. Od końca XIX wieku ko-
biety mogły studiować na uniwersytetach. W szkołach początkowych obowią-
zywała koedukacja. Na poziomie szkół średnich nauka dziewcząt i chłopców 
była rozdzielona. Reformy cara Aleksandra II objęły także armię. Wprowa-
dzono obowiązkowy pobór do wojska przedstawicieli wszystkich klas spo-
łecznych oraz skrócono służbę w wojsku najpierw do 15 lat, a następnie do 
7. Tak zreformowana armia także pełniła rolę instytucji edukacyjnej. Ponadto 
służba wojskowa służyła wychowaniu do lojalności wobec panującej dynastii 
i państwa, w jej czasie, przynajmniej część rekrutów, mogła opanować umie-
jętność czytania i, już rzadziej, pisania. Pomiędzy 1874 a 1894 około 2 do 3 
milionów rekrutów skorzystało z tej możliwości.
 Dzięki armii tworzono wyłom w zasadzie, że tylko absolwent gimna-
zjum klasycznego może podjąć studia wyższe. Armia rosyjska przyjmowała 
do szkół medycznych absolwentów gimnazjów realnych. Do wojskowych 
szkół medycznych przyjmowano także kobiety, znacznie wcześniej niż zde-
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cydowały się na to uniwersytety cywilne. Pomimo wszystkich sprzeczności 
i niekonsekwencji liczba osób objętych programami edukacyjnymi stale rosła 
od II połowy XIX wieku. Dlatego też rosło zapotrzebowanie na słowo druko-
wane. O ile w 1855 roku wydano w Rosji 1020 tytułów książek, o tyle w 1864 
roku już 1896, a w 1894 roku 10691. Rosły tak samo szybko zbiory wielkich 
bibliotek. W stolicy Rosji, Biblioteka Cesarska pod koniec XIX wieku posia-
dała już około miliona tytułów5.
 Jak już wspomniano, Rosja była państwem wielonarodowym. O ile 
w I połowie XIX wieku narodowości nierosyjskie dysponowały szkołami 
różnych typów i poziomów, w których prowadzono nauczanie w języku na-
rodowym (chodzi przede wszystkim o Polaków), o tyle w II połowie wieku 
w większości szkół wprowadzono język rosyjski jako wykładowy. Takie roz-
wiązanie dotyczyło także Uniwersytetu w Dorpacie (Tartu), w którym język 
wykładowy niemiecki został zastąpiony ostatecznie przez rosyjski w 1898 
roku. Powszechna polityka wprowadzania języka rosyjskiego do wszystkich 
szczebli szkolnictwa miała sprzyjać unifikacji językowej ludności Imperium. 
Ograniczano za pomocą prawa także publikacje w innych językach niż ro-
syjski. Polityka ta była w sposób szczególny widoczna na terenach guberni 
ukraińskich, gdzie zakazano publikowania po ukraińsku.
 W II połowie XIX wieku rozpoczęto rozbudowę szkół inżynieryjnych 
i artystycznych. Pierwsze miały dostarczać kadr dla przemysłu rozwijające-
go się szczególnie dynamicznie od lat osiemdziesiątych XIX stulecia dzięki 
ogromnym inwestycjom kapitałowym, przede wszystkim z Francji, Wielkiej 
Brytanii i Belgii. Te drugie kształciły artystów malarzy i muzyków. Pomimo 
znacznych sukcesów i otwarcia drogi do promocji społecznej, dzięki edukacji 
rosyjski system oświatowy nadal przez całą II połowę wieku XIX i na począt-
ku wieku XX wieku miał dwie charakterystyczne słabości. Pierwszą było zbyt 
słabe i nieefektywne szkolnictwo początkowe. Drugą pozostawała niewielka 
liczba miejsc na studiach wyższych, które ciągle jeszcze pozostawały przy-
wilejem dla bardzo nielicznych.
 Analizując geografię wszystkich typów instytucji edukacyjnych i na-
ukowych można zauważyć, że były one rozmieszczone bardzo nierównomier-
nie na mapie Rosji. Zdecydowane pierwszeństwo przypadało Sankt Peters-
burgowi i szerzej europejskiej części Rosji. Syberia, Daleki Wschód, Azja 
Środkowa i Kaukaz były pozbawione instytucji edukacyjnych typu rosyjskie-

5  J. N. Westwood Endurance and Endavour. Russian History 1812–1980: Second Edition, Oxford 1984.
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go. Występowały tam szkoły należące do własnej tradycji zamieszkujących 
te tereny ludzi, ale ich działalność, programy, nauczyciele wykraczają poza 
ramy tego szkicu. I wojna światowa spowodowała w Rosji zmianę władzy: 
monarchia Romanowów, która jeszcze w 1913 roku świętowała 300-lecie 
swojego istnienia, została obalona w 1917 roku.

5. epoka bolszewicka i radziecka – budowanie nowego 
systemu oświaty i szkolnictwa

 Od czasu rewolucji w 1917 roku i w czasie następnych lat wojny 
domowej aż do stabilizacji władzy bolszewików w końcu lat dwudziestych 
system edukacji uległ zasadniczym przemianom. Dotyczyło to sieci szkół 
wyższych, średnich, powszechnych, pojawienia się nowych typów szkół oraz 
nowego sposobu rekrutowania studentów i prowadzenia z nimi zajęć. Poja-
wiły się wtedy w ofercie studia wyższe dla robotników (Raboczije fakultiety 
– Rabfaki), które miały wyrównać z jednej strony wielowiekową niesprawie-
dliwość (dyskryminację), a z drugiej strony poprawić skład społeczny grupy 
osób wykształconych i dysponujących specjalistycznymi kompetencjami. 
Zwiększyła się liczba uniwersytetów oraz innych szkół wyższych; gimnazjów 
i szkół średnich. Propagowana walka z analfabetyzmem prowadziła do roz-
budowywania sieci szkół powszechnych. Wprowadzono nowe zasady podpo-
rządkowania zarówno szkół początkowych, jak również średnich i wyższych.
 Po pierwsze, zlikwidowano zależność szkolnictwa od Najświętsze-
go Synodu i w ogóle od Cerkwi (sam Synod przestał istnieć, kiedy został 
odrodzony Patriarchat Moskiewski w 1918 roku). Odtąd Cerkiew nie miała 
żadnego wpływu na edukację w instytucjach nadzorowanych przez państwo. 
Po drugie, państwo stało się jedynym ośrodkiem dyspozycji edukacji. Po trze-
cie, dwie kluczowe postacie ruchu komunistycznego zajmujące się edukacją 
Anatol Łunaczarskij i Nadieżda Krupskaja wprowadzały do organizacji szkół, 
programów nauczania i wychowania oraz programów kształcenia nauczycieli 
zdobycze współczesnej im psychologii rozwojowej (John Dewey) i pedagogi-
ki. Ogromny optymizm lat dwudziestych odnoszący się do wcielenia w życie 
utopii (przede wszystkim wychowania „nowego radzieckiego człowieka”) 
prowadził do podporządkowania edukacji na wszystkich szczeblach oficjalnej 
ideologii – komunizmowi. Takie rozwiązanie dotyczyło przede wszystkim 
przedmiotów humanistycznych i artystycznych, ale w latach trzydziestych 
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objęło także nauki ścisłe i inżynieryjne. Przyniosło w latach następnych wiel-
kie szkody w wielu dziedzinach nauk, w których z przyczyn ideologicznych 
odrzucano nawet ważne gałęzie wiedzy, np. genetykę i cybernetykę.
 Po czwarte, w polityce włączenia wszystkich mieszkańców ZSRR do 
procesu budowania państwa radzieckiego i komunizmu rozwijać rozpoczęto 
piśmienność, a co za tym idzie, edukację wśród ludów, języków, kultur, które 
jej dotychczas nie znały, albo znały ją, ale w zupełnie innej formie, najczęściej 
religijnej. Polityka „zakorzenienia komunizmu w masach” (wszystkich naro-
dowości, języków i kultur obecnych na terytorium ZSRR) sprawiła, że prawo 
do uczenia się we własnym języku zyskiwały coraz to nowe grupy uczniów 
i studentów reprezentujących narody dawnego Imperium Rosyjskiego. Two-
rzono standardy dla bardzo wielu języków, które dotychczas nie były używane 
w edukacji: alfabet oparty o grażdankę, normy języka literackiego, słowniki. 
Dodatkowo jeszcze zakres używania tych języków został poszerzony o nowe 
dziedziny wiedzy, w których dotychczas tych języków nie używano. Takie 
podejście wymagało znacznego wysiłku i kreatywności, których nie mogły 
zaspokoić niewielkie grupy uczonych. Tworzono stałe zespoły, które tworzy-
ły od podstaw terminologię naukową z zakresu chemii, fizyki, matematyki, 
biologii, astronomii i wielu innych dziedzin.
 Po piąte, rozpoczęto systematyczną pracę nad masową alfabetyzacją 
wszystkich dorosłych. W związku z hasłem walki z analfabetyzmem tworzo-
no szkoły, kursy dla dorosłych, aby mogli się uczyć nie tylko w trybie stacjo-
narnym, ale także wieczorowym i zaocznym. Wydaje się, że oficjalne dane na 
temat błyskawicznego wyeliminowania analfabetyzmu w ZSRR są przesadzo-
ne. Prawdopodobnie powszechna alfabetyzacja w języku rosyjskim została 
zakończona w latach sześćdziesiątych. Powszechna alfabetyzacja w językach 
narodowych poszczególnych grup językowych i narodowych miała inny rytm 
i jej zakres zależał od bardzo wielu czynników.
 Po szóste, szkoła, prawo do nauki i do studiów bez opłat miały się stać 
jednym z podstawowych praw obywateli ZSRR. Rzeczywiście tak się stało, 
chociaż nie można mówić, że utopia powszechnego wykształcenia została 
zrealizowana w pełni w latach trzydziestych, co często oficjalnie deklarowa-
no. Jeżeli chodzi o organizację szkolnictwa, to początkowo utrzymano część 
struktur edukacyjnych z czasów przedrewolucyjnych, ale wyeliminowano 
z nich osoby uważane za niechętne komunizmowi, czy też z jakiegokolwiek 
innego powodu uznane za niebezpieczne lub niepożądane dla nowego kształ-
tu Rosji – Rosji bolszewickiej. Proces ideologizacji szkolnictwa trwał dłu-
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go, ale można uznać, że w połowie lat trzydziestych został już zakończony. 
Przeprowadzano go systematycznie, ale w różnym tempie w zależności od 
regionu i od posiadanych zasobów ludzkich – nie wszystkich nauczycieli dało 
się szybko zastąpić, a więc rewolucyjna Rosja korzystała przez pewien czas 
z usług nawet tych, którzy przemianom rewolucyjnym nie sprzyjali.
 Edukacja bez opłat i dostępna dla wszystkich wedle zasady promocji 
najzdolniejszych, w dodatku pochodzących z klas dotychczas upośledzonych 
była hasłem rewolucji. Pozostała nim przez długi czas, ale w dziejach szkol-
nictwa i polityki edukacyjnej w ZSRR możemy wyróżnić okres, kiedy promo-
cja społeczna poprzez edukację przestała działać na masową skalę. W latach 
sześćdziesiątych władze radzieckie dostrzegły z niepokojem (czyli zjawisko 
miało zapewne wcześniejszą metrykę), że kształcenie dotyczy młodzieży 
pochodzącej ze środowisk wykształconych, a więc jest reprodukcją statusu 
rodziców, pomimo nacisku na zmianę tej sytuacji i rozwijania na wielką skalę 
studiów zaocznych oraz wieczorowych, adresowanych do środowisk chłop-
skich i robotniczych. W jakimś stopniu polityka ta zwiększała możliwości 
promocji tylko tego drugiego środowiska. Jeżeli chodzi o chłopów/rolników, 
to polityka państwa radzieckiego zmierzała do ograniczenia ich migracji ze 
wsi do miast, a więc wstrzymywała lub opóźniała procesy promocji społecz-
nej. W związku z potrzebami modernizacyjnymi kraju skierowano środki na 
budowanie szkół oferujących specjalności inżynierskie; inwestowano także 
w rozwój nauk ścisłych.
 W rewolucyjnej i następnie radzieckiej Rosji gimnazjum klasyczne 
zostało zniesione. We wczesnych latach dwudziestych zakładano, że obo-
wiązkowy wiek skolaryzacji będzie wynosił do 17-18 lat, ale rzeczywistość 
zweryfikowała te plany w sposób znaczący. Kształcenie obowiązkowe doty-
czyło dzieci w wieku do 12-13 lat. W pełni obowiązkowe kształcenie średnie 
dla wszystkich zostało wprowadzone w 1980 roku, kiedy oficjalnie ZSRR 
wkroczył w fazę rozwiniętego komunizmu. Po rewolucji październikowej 
utrzymano w Rosji, a potem w ZSRR, Akademię Nauk i inne organizacje 
skupiające nauczycieli i uczonych, ale systematycznie poddawano je kontroli 
partii komunistycznej. Rozwinięto jednoczęśnie system Akademii do niezna-
nych wcześniej rozmiarów. Akademia Nauk (a właściwie cały system prze-
różnych akademii) przestał być zrzeszeniem uczonych, ale rozbudowanym 
systemem urzędniczym, zarządzającym, badawczym i kształcącym. Dlatego 
też w radzieckim systemie konstytucyjnym każda republika związkowa miała 
prawa suwerenne („do wyjścia ze składu Związku Radzieckiego włącznie”) 
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i każda z nich otrzymała system akademii nauk – wewnętrzny, republikański. 
Zwieńczeniem tego systemu była Akademia Nauk ZSRR. Członkom i pra-
cownikom przysługiwały specjalne przywileje materialne oraz prestiżowe.
 W związku z potrzebami modernizacji przemysłu, armii, rolnictwa 
oraz z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów-techników wprowadzono 
system studiów wieczorowych i zaocznych, zazwyczaj skróconych w stosun-
ku do dawnych wymagań. Kształcenie miało być szybsze, skuteczniejsze, 
bardziej dostosowane do potrzeb gospodarczych kraju. Osiągnięte rezultaty 
były ambiwalentne. Z jednej strony otworzono szeroko bramy szkół dla osób 
pochodzących z warstwy chłopskiej i robotniczej, a z drugiej strony dostęp 
do edukacji podlegał reglamentacji ideologicznej. Szybkie tempo szkolenia, 
promocja kadr nauczycielskich i profesorskich dobieranych według kryterium 
ideologicznego, a nie kompetencji, obniżały poziom absolwentów. Trzeba pa-
miętać, że część wykształconych do rewolucji osób wyemigrowała z Rosji 
z powodów ideowych lub innych, na przykład emigracja do krajów, które po-
wstały na gruzach Imperium Rosyjskiego: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Fin-
landii. Braki w kadrze inżynieryjnej nadrabiano sprowadzając z wielu krajów 
europejskich i spoza Europy specjalistów, których zadaniem było kształcenie 
praktyczne kadr radzieckich. Część edukacji zdobywano nie tyle w szkołach, 
instytutach, czy w innych uczelniach wyższych, co w zakładach pracy ucząc 
się od zagranicznych specjalistów.
 Proces powszechnej alfabetyzacji był długotrwały. Nie jest pewne, 
w jakim stopniu objął wszystkich mieszkańców ZSRR. Prawdopodobnie 
mieszkańcy Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu, a także części Kaukazu 
nie opanowali w pełni piśmienności w języku rosyjskim, ani też w swoich 
językach rodzimych. W dziedzinie nauk humanistycznych od lat trzydziestych 
dominował prymitywny schematyzm. Nie wykluczało to jednak ciekawych 
dzieł tworzonych przez zarówno dawnych, jak też przez nowo wykreowanych 
uczonych. Jednakże ta część edukacji i nauki poddana została najostrzejszej 
kontroli ideologicznej i politycznej. O stopniu deformacji i schematyzacji 
nauk historycznych świadczą najlepiej meandry historii Wszechzwiązkowej 
Komunistycznej Partii (bolszewików). Wraz ze zmieniającą się linią politycz-
ną partii zmieniano opis jej dziejów, za każdym razem eliminując z kręgu 
przywódców osoby uznane za wrogie wobec Józefa Stalina. W ten sposób 
Lew Trocki, jeden z przywódców rewolucji październikowej i wojny domo-
wej, został usunięty z oficjalnej pamięci historycznej, jako bohater rewolucji, 
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a stał się jej przeciwnikiem6. Polityka edukacyjna i wychowawcza bolszewi-
ków miała charakter systematyczny. Celem jej było wychowanie „nowego 
człowieka”. Temu służyły organizacje młodzieżowe: pionierzy i komsomoł. 
Nauki ścisłe i nauki techniczne uznano za priorytetową dziedzinę edukacji. 
Chcąc wspomóc modernizację armii, rozwijano badania naukowe nie tylko 
w warunkach wolności, ale także w specjalnych zamkniętych instytutach 
badawczych.

6. edukacja w czasie Wielkiej Wojny ojczyźnianej 
i odbudowy

 W czasie II wojny światowej szkolnictwo wszystkich szczebli w ZSRR 
poniosło ogromne straty ludzkie i materialne. Wielu nauczycieli, wykładow-
ców i uczniów oraz studentów powołano do wojska i zginęli lub dostali się 
do niewoli w latach 1941–1942. Nie brakło ofiar także w późniejszych latach 
wojny. Jednoczenie doświadczenia wojenne, takie jak wykorzystanie radaru, 
bomby atomowej, broni do zwalczania łodzi podwodnych, silnika odrzuto-
wego zwróciły uwagę władz radzieckich na konieczność doinwestowania 
niektórych działów nauki. Po II wojnie światowej rozpoczęto nie tylko od-
budowę szkolnictwa, ale też jego transformację, aby było w stanie zaspo-
koić zmieniające się potrzeby państwa7. Nadal rozwijano system Akademii 
Nauk ZSRR, powołując do życia oddzielne akademie dla poszczególnych 
specjalności z zakresu nauk teoretycznych i stosowanych. Powoływano do 
życia instytuty naukowo-badawcze, które mogły być częścią wyższych uczel-
ni (uniwersytetów, politechnik, instytutów pedagogicznych), albo Akademii 
Nauk lub też działać w poszczególnych ministerstwach. Dążono w ten sposób 
do najbardziej efektywnego zagospodarowania nowych odkryć własnych lub 
też wiedzy zdobytej innymi metodami. 
 Rozwój szkolnictwa dla ludów i języków nierosyjskich na terenie ca-
łego ZSRR był kontynuowany. Jednocześnie język rosyjski stawał się koine 
i narzędziem powszechnej komunikacji naukowej. Szkoły wszystkich szcze-
bli miały być narzędziem ideologicznym wychowywania nie tyle nowego, 

6  Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs [red. Komisja KC WKP 
(b) zaaprobowany przez KC WKP (b) 1938], Warszawa 1949, s. 225: „Co się tyczy Trockiego i niektó-
rych jego bliskich przyjaciół, to, jak się później okazało, wstąpili oni do partii nie po to, żeby pracować 
na rzecz partii, ale po to, żeby ją rozbijać i rozsadzać od wewnątrz”.

7  А. З. Ваксер, Ленинград послевоенный 1945–1982, Санкт-Петербург 2005, s. 107–111, 291–307.
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„radzieckiego”, człowieka, co posłusznego obywatela państwa radzieckiego. 
Usiłowano nadal, o czym wspominaliśmy, wzmocnić wśród studentów licz-
bę młodzieży pochodzenia robotniczego i chłopskiego, ale bez rezultatów. 
Wprowadzono, poprzez organizację partyjną i komsomolską uczestnictwo 
studentów w pracach w sektorze gospodarki państwowej, przede wszystkim 
w rolnictwie i w budownictwie.
 Chcąc zwiększyć skuteczność wcielania w życie badań naukowych, 
tworzono zjednoczenie łączące instytuty naukowo-badawcze, szkoły wyż-
sze i wielkie zakłady przemysłowe. Nacisk położono na nauki przyrodnicze 
i techniczne, szczególnie związane z obronnością. Dla badań o znaczeniu 
wojskowym powoływano do życia grupy, instytuty badawcze, w których 
uczeni prowadzili badania w izolacji od świata zewnętrznego – znajdując się 
w jakiejś formie uwięzienia.

7. edukacja w federacji rosyjskiej

 System edukacji w Rosji częściowo jest kontynuacją systemu powsta-
łego w czasach radzieckich, a częściowo nawiązuje do wzorów przyjętych 
w Unii Europejskiej. System szkolnictwa podstawowego i średniego jest 
raczej kontynuacją systemu szkolnictwa z czasów radzieckich. Pierwszym 
etapem edukacji jest kształcenie przedszkolne, które obejmuje dzieci w wieku 
od 6 do 7 lat. Następnie zaczyna się szkoła początkowa obejmująca w klasach 
1-4 dzieci od 6/7 roku do 10 roku życia. Konstytucja Federacji Rosyjskiej 
przewiduje, że uzyskanie podstawowego wykształcenia średniego dotyczy 
wszystkich obywateli i jest objęte obowiązkiem szkolnym. Wykształcenie ta-
kie jest prowadzone w klasach 5-9 szkół średnich (liceów, gimnazjów, szkół 
z internatem) i obejmuje wszystkie dzieci do około 15 roku życia. Potem 
mogą one kontynuować naukę w klasach 10-11 i wtedy otrzymują pełne wy-
kształcenie średnie. Mogą też otrzymać początkowe wykształcenie zawodo-
we, albo też, jeżeli się zdecydują po ukończeniu 9 klasy kontynuować naukę 
w szkole przygotowującej do pracy, średnie wykształcenie zawodowe.
 Droga do szkół wyższych (akademii, uniwersytetów, instytutów) jest 
otwarta dla absolwentów posiadających pełne wykształcenie średnie albo 
ogólne, albo zawodowe. Zwykle absolwent szkoły średniej w Rosji ma nie 
więcej niż 18 lat (często 17), co sprawia, że w czasie studiów poza Rosją 
są oni młodsi od swoich koleżanek i kolegów. Od 2008 roku szkoły wyższe 
w Rosji dostosowują swoje programy do podziału studiów na dwa etapy: 
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pierwszy kończący się stopniem bakałarza i trwający trzy lata oraz drugi 
kończący się stopniem magistra i trwający dwa lata. Nadal jednak niektóre 
kierunki studiów zachowały studia jednolite, na przykład medycyna i studia 
wojskowe. Nowym zjawiskiem, które stało się możliwe dopiero po rozpadzie 
ZSRR w 1991 roku, są szkoły prywatne wszystkich typów – od szkół począt-
kowych, przez średnie i zawodowe, aż do szkół wyższych. Za naukę w takich 
szkołach się płaci. Szkoły i uczelnie państwowe są natomiast nadal bezpłatne.
 Także nowym zjawiskiem jest możliwość studiowania poza granica-
mi Rosji. Jedynym ograniczeniem są tylko możliwości finansowe młodzieży 
i ich rodziców. Studia wyższe cieszą się nadal znacznym prestiżem, dlatego 
też do niektórych szkół trudno się dostać. Duże ośrodki akademickie takie, 
jak Moskwa, Sankt Petersburg, Nowosybirsk, przyciągają młodzież z całego 
kraju. Jeżeli chodzi o studia doktoranckie („aspirantura”) przygotowujące do 
uzyskania stopnia naukowego doktora („kandydata nauk”), to najwyższym 
prestiżem cieszą się takie studia prowadzone przez Akademię Nauk Federacji 
Rosyjskiej, a następnie wielkich uniwersytetów państwowych: w Moskwie 
i Sankt Petersburgu oraz w innych dużych miastach. Jakkolwiek dominują-
cym językiem w Federacji Rosyjskiej jest rosyjski, który za swój ojczysty 
podaje około 92 proc. obywateli Rosji, to jednak nie można zapominać, że 
nie-rosyjskie ludy zamieszkujące Federację Rosyjską mają swoje własne ję-
zyki, które wprowadzono do szkół już w latach dwudziestych. Tendencja do 
prowadzenia kształcenia we własnym języku nawet wzrasta, szczególnie na 
terenie takich republik, jak Tatarstan, Baszkiria, Jakucja. Nie zmienia to jed-
nak struktur organizacji szkolnej, która kontynuuje wzory radzieckie.
 Nową rzeczywistością w Rosji jest powrót szkolnictwa prywatnego. 
Dotyczy to przede wszystkim szkolnictwa podstawowego i średniego: szkół 
z internatami dla dziewcząt i dla chłopców. Po okresie załamania się finanso-
wego system Akademii Nauk, jakkolwiek „odchudzony” liczbowo, funkcjo-
nuje nadal. Uczelnie wyższe w nowych warunkach zajmują się także nauką 
(w czasach radzieckich taka aktywność była ograniczona do kilku uczelni 
w wielkich miastach). Generalnie rzecz biorąc system edukacji w Rosji zbliża 
ją, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe do standardów amerykańskich i Europej-
skiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe 
i średnie (w ramach systemu 11-latki) oraz szkolnictwo zawodowe, to kon-
tynuują one w znacznie większym stopniu własne doświadczenia wyniesione 
z czasów radzieckich.

*****
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dialogi z tradycją: dzieje Sztuki na ruSi 
i W roSji

1. „nie wiedzieliśmy, w niebie li byliśmy czy na ziemi”

 U początków ruskiej kultury i sztuki stoi Bizancjum. To właśnie stąd 
pochodziły najważniejsze wzorce, które określały ruską tożsamość począw-
szy od schyłku X wieku. Już Sergiusz Awierincew pisał, że ruska literatura 
„stawiała pierwsze kroki w szkole [...], w której autorytatywnymi mentorami 
byli bizantyjscy kniżnicy”. W podobny sposób można opisać początki malar-
stwa i architektury, których pojawienie się na Rusi było bezpośrednim następ-
stwem chrystianizacji, wraz z nią ta część Słowiańszczyzny została włączona 
do wschodniochrześcijańskiego kręgu cywilizacyjnego. Jednak kultura ruska 
nigdy nie była podporządkowana w sposób jednoznaczny bizantyjskiej. Po-
czynając od wkroczenia na europejską arenę, Ruś, inspirując się Bizancjum, 
prowadziła z nim także stale burzliwy dialog, a wyrastając z bizantyjskiej 
tradycji, niekiedy ją odrzucała, z biegiem czasu zaś coraz częściej prowadziła 
z nią spór o prymat w chrześcijańskim świecie.
 Na podstawie najstarszej ruskiej kroniki Powieść minionych lat, nale-
ży sądzić, że sztuka odegrała znaczną rolę w podjęciu przez księcia Włodzi-
mierza Wielkiego decyzji o związaniu Rusi z kulturą bizantyjską. Wedle tego 
źródła, w 986 roku książę, wahając się, którą z istniejących na świecie reli-
gii wybrać, spotykał się z bułgarskimi muzułmanami, „łacinnikami” (ściśle 
rzecz ujmując Niemcami z Rzymu), a wreszcie z Grekami. Chcąc dowiedzieć 
się czegoś więcej o różnych religiach, książę wydelegował do nich swoich 
wysłanników, którzy mieli mu zdać relację o poszczególnych religiach. Po 
powrocie do Kijowa w 987 roku o islamie mówili: „Chodziliśmy do Buł-
garów, patrzeliśmy, jak się kłaniają w świątyni, to jest w meczecie, stojąc 
bez pasa; pokłoniwszy się, siądzie i patrzy tędy i owędy, jak opętany, i nie 
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ma wesela w nich, jeno smutek i smród wielki. Nie jest dobry zakon ich”. 
W kościele „Niemców” nie spotkało ruskich posłańców wiele więcej dobrego: 
„Widzieliśmy w świątyni mnogie nabożeństwa odprawiane, a piękności nie 
widzieliśmy żadnej” – relacjonowali. Zupełnie inaczej opisali swoją wizytę 
w kościele Mądrości Bożej (Hagii Sofii) w Konstantynopolu: „I przyszli-
śmy do Greków, i wiedli nas, gdzie służą Bogu swojemu, i nie wiedzieliśmy, 
w niebie li byliśmy czy na ziemi: nie ma bowiem na ziemi takiego widowiska 
ni piękna takiego”.
 Powieść minionych lat i w innym miejscu podawała opis wydarzeń, 
które miały miejsce w Konstantynopolu, świadczących, że Rusinów przyj-
mowano tam z powagą i starano się wywrzeć na nich stosowne wrażenie. 
Cesarz Bazyli II Bułgarobójca miał więc zalecić patriarsze, aby przygotował 
świątynię i duchowieństwo, aby ruscy posłowie zobaczyli „chwałę Boga”. Jak 
podawała cytowana kronika, „patriarcha kazał zwołać kler, wedle obyczaju 
odprawił świąteczne nabożeństwo, i kadzidła zapalono, i chóry wykonały 
pienia”. W świątyni Rusini mogli zobaczyć „piękno cerkiewne, pienia i na-
bożeństwo pontyfikalne, obrzędy sprawowane przez diakonów, opowiadając 
im o służeniu Bogu swemu”, a później Bazyli II i jego brat Konstantyn VIII 
„odprawili ich z darami wielkimi i czcią”. Relacjonując te wydarzenia Wło-
dzimierzowi posłowie wyrażali swój podziw dla nabożeństw, które odbyły 
się w Hagii Sofii. W ich słowach można odczytać znacznie więcej aniżeli 
tylko zachwyt nad wspaniałością bizantyjskich obrzędów. Mówili bowiem 
tak: „Nie wiemy, jak opowiedzieć o tym, tylko to wiemy, że tam Bóg z ludź-
mi przebywa i nabożeństwo ich jest najlepsze ze wszystkich krajów. My zaś 
nie możemy zapomnieć piękna tego, każdy bowiem człowiek, gdy skosztuje 
słodkości, później gorzkości nie przyjmuje, tako i my nie możemy tu żyć”. 
 Ten wielokrotnie cytowany w literaturze przedmiotu fragment uzna-
wany był za manifestację właściwego dla tradycji ortodoksyjnej rozumienia 
piękna i obcowania z nim. Urzeczeni wspaniałością obrzędu w kościele Mą-
drości Bożej Rusini nie wahali się twierdzić, że nabożeństwa greckie są „naj-
lepsze ze wszystkich” i uznali to za świadectwo przebywania w bizantyjskim 
Kościele samego Boga. W cytowanym opisie odnaleźć można zarys przeko-
nań o roli piękna w świadomości Rusinów, które zaczerpnęli z literatury grec-
kiej, a u podstaw jego odnaleźć można myśl Pseudo-Dionizego Areopagity. 
Pisma tego tajemniczego autora znane były w cerkiewnosłowiańskim prze-
kładzie dopiero od XIV stulecia, ale już wcześniej za sprawą pojawiających 
się w literaturze idei kształtowały teologię starej Rusi, a zarazem jej sztukę. 
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Podstawowe znaczenie miał przekaz Wiktora Byczkowa, przejęte od Pseu-
do-Dionizego znakowo-symboliczne rozumienie świata, a przede wszystkim 
myślenie o pięknie jako emanacji bożej istoty, a w związku z tym sytuowanie 
sztuki w sferze sakralnej – bezpośrednio związanej z boskością.
 Przy pomocy przywołanej opowieści o wizycie posłów ruskich 
w Hagii Sofii wyrażone zostało zatem jedno z podstawowych na Rusi teolo-
gicznych przekonań związanych ze sztuką: może być ona nośnikiem treści 
sakralnych. To właśnie piękno liturgii bizantyjskiej miało przekonać Włodzi-
mierza Wielkiego do przyjęcia chrztu z Konstantynopola, przeciwnie, brak 
piękna w obrzędach „łacinników” i muzułmanów był dla posłów księcia 
wyrazem fałszywości ich wiary. Gdy mówi się o ruskim rozumieniu piękna, 
największą trudność stanowi poruszanie kwestii jego odbioru we właściwym 
dla Rusi systemie wartości określanym przez uczonych jako „estetyka bez 
estetyki”. Zagadnienie sposobu postrzegania piękna i funkcjonowania jego 
idei w Bizancjum gruntownej analizie poddał Awierincew, który wskazując na 
tożsamość greckich pojęć piękna i dobra pisał, że współczesny badacz musi 
przyjąć, iż „terminami estetycznymi są albo oba słowa, albo żadne z nich”. 
Wypowiedzi o sztuce i pięknie nie mają dyskursywnego charakteru, wspomi-
na się o nich zwykle pomiędzy wierszami, albo na marginesach, w tekstach 
o bardzo popularnym charakterze, jednak waga tych wypowiedzi jest bardzo 
znacząca i zawsze świadczą one o postrzeganiu tych wartości w kontekście 
sakralnym.
 Sądząc po źródłach kronikarskich początki ruskiej sztuki należy 
wiązać z chrztem księcia Włodzimierza Wielkiego, który odbył się w 988 
roku w Chersonezie. Jak podawała Powieść minionych lat, Włodzimierz 
zbudował w tej bizantyjskiej kolonii cerkiew. Miał z niej także przywieźć 
do Kijowa różne bizantyjskie obiekty kultowe: relikwie świętych Klemensa 
i Teba, a także „naczynia cerkiewne i ikony na błogosławieństwo dla siebie”. 
Z cytowanego przekazu kroniki wynika zatem, że już w czwartej ćwierci 
X wieku na terytorium Rusi pojawiły się dzieła bizantyjskie. Co więcej, wia-
domo, że wkrótce zaczęli przyjeżdżać Grecy, wśród których byli nie tylko du-
chowni, ale i artyści. Wkrótce miały powstać realizacje artystyczne, a wśród 
nich pierwsza wymieniana w źródłach kijowska fundacja Włodzimierza po 
chrzcie: niezachowana do dziś poświęcona Bogurodzicy krzyżowo-kopułowa 
cerkiew zwana Dziesięcinną, wznoszona, według Powieści minionych lat, od 
989 roku, a ukończona zapewne w 996 roku. W jej pobliżu znajdował się ksią-
żęcy dwór, w niej też postawiono zabrane przez Włodzimierza z Chersonezu 
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„miedziane dwa posągi i cztery konie miedziane […], o których nieświadomi 
rzeczy sądzą, że są one marmurowe”. 
 Kulturę kijowską II połowy X wieku i początku XI stulecia ukształ-
towało kilka czynników, wśród nich zaś bez wątpienia najważniejszym było 
trwałe napięcie pomiędzy starą tradycją pogańską a nową – chrześcijańską. 
W najstarszej ruskiej kronice to spotkanie pogaństwa z chrześcijaństwem było 
opisywane jako brutalne zderzenie. Gdy Włodzimierz przybył do Kijowa po 
swoim chrzcie, „rozkazał bałwany wywracać: owe rozsiekać, inne w ogień 
wrzucić. Peruna zaś kazał przywiązać koniowi do ogona i wlec z góry przez 
Boryczewo do Ruczaju; dwunastu mężów postawił, żeby bili [go] kijami”. 
Podejmowano takie działania „na urągowisko biesom”, które – jak wierzono – 
zamieszkiwały posągi. Można jednak rozumieć podobne przedsięwzięcia jako 
specjalnie eksponowane akty triumfu nowej religii nad starymi wierzeniami. 
Obiekty kultu przedchrześcijańskiej religii Słowian nie są nam niemalże zna-
ne, oprócz takich unikatowych obiektów, jak Światowit ze Zbrucza, kamienny 
posąg, datowany na IX–X wiek o nieoczywistej ikonografii, który reprezentuje 
bardzo proste formy artystyczne, nadające poszczególnym przedstawieniom 
na nim się znajdującym wymiar symboliczny. Nie zachowały się ponadto 
prawie teksty źródłowe mówiące o podobnych obiektach. Wśród wyjątków 
wskazać należy przekaz Powieści minionych lat (powtarzany w innych kroni-
kach) o pogańskim życiu Włodzimierza. Pisano, że „postawił [on] bałwany na 
wzgórzu za dworem teremnym: Peruna drewnianego z głową srebrną i wąsem 
złotym” i inne jeszcze posągi (niektórzy uczeni uważają jednak, że informacje 
o nich są znacznie późniejsze niż właściwy tekst Powieści). Na podstawie 
późniejszej tradycji nie sposób jest określić, jak wyglądała przedchrześci-
jańska sztuka Rusi, ale tacy autorzy jak Borys Uspieński byli przekonani, że 
należy widzieć więź pomiędzy tożsamością Rusinów pogan i Rusinów chrze-
ścijan, ponieważ ta pierwsza w olbrzymiej mierze ukształtowała zbiorową 
wyobraźnię prawosławnej Rusi, a po chrystianizacji doszło do kontaminacji 
wierzeń, to jest, że nowi chrześcijańscy święci zastępowali starych pogań-
skich bogów, gdy chodzi o pełnione przez nich role – tak w transcendentnym, 
jak i widzialnym świecie. 

2. Sztuka ruska w średniowieczu

 Kijów – ośrodek władzy książęcej był zarazem pierwszym centrum 
artystycznym starej Rusi. Jarosław Mądry, po przejęciu władzy nad Kijowem 
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w 1037 roku, usiłował nadać miastu stołeczny charakter i wygląd odwołujący 
się do zabudowy cesarskiej stolicy – Konstantynopola. Gród Jarosława miał 
dwie osie, z Soborem Sofijskim umiejscowionym w miejscu ich skrzyżo-
wania, cerkwiami monastycznymi pw. św. Jerzego i św. Ireny, a wreszcie 
symboliczną Złotą Bramą, nad którą ulokowano cerkiew Zwiastowania Bo-
gurodzicy. Podróżujący na Ruś między 1074 a 1076 rokiem Adam z Bremy 
określał Kijów jako „miasto rywalizujące z Konstantynopolem”, a nawet „naj-
świetniejszą ozdobę Grecji”, co oddaje może nie tyle wspaniałość kijowskiej 
architektury, ale pokazuje więź kulturową, jaka istniała między Kijowem a Bi-
zancjum w tym okresie. Sobór Sofijski wzniesiono w latach 1037–1044 jako 
reprezentacyjną budowlę centralną, w której część przeznaczoną dla wiernych 
podzielono na pięć naw, trzynastokopułową, z pięcioma apsydami po stronie 
wschodniej i wieżami po zachodniej. Źródeł wezwania świątyni, a także jej 
programu ideowego doszukiwać należy się w konstantynopolitańskiej Hagii 
Sofii, ale architektura była odległa od tego idealnego pierwowzoru, co zresztą 
w całym ortodoksyjnym świecie stanowiło normę, ponieważ głównej świątyni 
Bizancjum nigdy nie próbowano w nim bezpośrednio kopiować. Jakkolwiek 
Sofia kijowska stanowiła jednak kontynuację bizantyjskich modeli architektu-
ry sakralnej, to nie można wykluczyć, że pewne jej elementy (np. wieże) zo-
stały zaczerpnięte nie ze sztuki bizantyjskiej, ale (za jakimś pośrednictwem) 
– z Zachodu. 
 Z czasem w Kijowie powstawały kolejne monastery, a wśród nich naj-
słynniejszy – klasztor Pieczerski, którego początki sięgają 1051 roku. Sobór 
Zaśnięcia Bogurodzicy wzniesiony w tym monasterze między 1073 a 1089 
rokiem był budowlą zupełnie innego typu niż stołeczny sobór, wzorowaną 
na modelach architektury monastycznej – miał znacznie skromniejszą formę 
centralną, czterofilarową z trzema absydami i jedną kopułą. Pateryk Kijow-
sko-Pieczerski wyraźnie wskazuje, że pierwowzorem ideowym dla założenia 
klasztornego w Kijowie było konstantynopolitańskie sanktuarium w Blacher-
nach. Według zapisanej w tym źródle legendy, miejscowa ikona przeznaczona 
do soboru Zaśnięcia w klasztorze Pieczerskim miała zostać ofiarowana przez 
Bogurodzicę Grekom, których zresztą ona sama wydelegowała na Ruś, aby 
wznieśli w klasztorze Pieczerskim główną cerkiew.
 We wszystkich kijowskich budowlach, które powstały między schył-
kiem X wieku a I połową XIII stulecia używano wynikających z tradycji 
bizantyjskiej planów, jak również metod architektonicznych i form zdobni-
czych, a budowniczymi najstarszych ruskich kościołów byli przybywający 
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z Bizancjum majstrowie greccy. Również artyści pochodzący z kręgu bizan-
tyjskiego byli autorami pierwszych wystrojów świątyń, wśród których najle-
piej zachowały się mozaiki wykonane w Soborze Sofijskim wkrótce po jego 
wzniesieniu.
 Głównymi akcentami ich programu ikonograficznego stały się: wi-
zerunek Chrystusa Pantokratora w kopule głównej świątyni, przedstawienie 
Matki Boskiej Orantki w absydzie ołtarzowej i usytuowana poniżej Komunia 
Apostołów. Stanowiący pewne odstępstwo od bizantyjskich zasad rozmiesz-
czania malowideł wewnątrz świątyni, ze względu na brak wizerunku Chrystu-
sa, obraz Matki Boskiej jako Orantki można rozumieć jako obraz wotywny, 
podkreślający opiekuńczą rolę Marii wobec Kijowa i całej Rusi. Poświadczał 
to napis, którym opatrzone jest wyobrażenie, będący wersetem Psalmu 46 
(45), 6: „Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje; Bóg mu pomoże 
o brzasku poranka”. O opiece Marii nad Kijowem mówił metropolita Hilarion 
w Słowie o prawie i łasce, które przygotowane zostało być może specjalnie 
na okoliczność konsekracji świątyni. Podobne odniesienie do relacji między 
Kijowem a Bogurodzicą odnaleźć można i w modlitwie Włodzimierza Mo-
nomacha: „Gród Swój ochraniaj, Dziewico, Matko czysta, który pod Twoją 
opieką wiernie panuje, niech się w Tobie umacnia i w Tobie ma nadzieję, 
zwycięża we wszystkich bitwach, obala wrogów i czyni ich pokornymi”. 
W programie mozaik wyraźnie podkreślony został wątek liturgiczny: kapłań-
ska szata Bogurodzicy, a przede wszystkim obraz Komunii Apostołów z dwo-
ma wizerunkami Chrystusa rozdającego chleb i wino eucharystyczne, który 
należy traktować jako obraz niebiańskiej liturgii. W kontekście kijowskim, 
dla świeżo ochrzczonych Rusinów można założyć, że wyobrażenie to pełniło 
funkcję pouczającą, ukazując sens i znaczenie wydarzeń mających podczas 
świętej liturgii miejsce w ołtarzu cerkwi, a zarazem istotę prawosławnej Eu-
charystii rozdzielanej wiernym pod dwiema postaciami. 
 Być może względy ekonomiczne spowodowały, że jedynie w kopule 
i wschodniej części soboru położono mozaiki, a pozostałe części świątyni 
zostały pokryte polichromią. Wśród tych kompozycji – obok wyobrażeń 
konwencjonalnych realizujących kanon ikonograficzny bizantyjskich świą-
tyń – zwracają uwagę, budząca wątpliwości badaczy ze względu na niejasną 
ikonografię, a znajdująca się w zachodniej części soboru scena fundacyjna, 
przedstawiająca rodzinę Jarosława Mądrego, a także bardzo rzadko spoty-
kane w późniejszej ruskiej sztuce przedstawienia ukazujące między innymi 
sceny cyrkowe. Trudności w interpretacji niektórych przedstawień z Soboru 
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Sofijskiego mają źródło we fragmentarycznym poznaniu sztuki okresu kijow-
skiego. Wydarzenia historyczne, a wśród nich zwłaszcza najazd mongolski 
w 1240 roku, spowodowały nie tylko olbrzymie zniszczenia cerkwi, a także 
obiektów ruchomych, które w nich znajdowały się i sprawiły, że z obszaru 
Rusi Kijowskiej do naszych czasów nie przetrwały niemal wszystkie zabytki 
malarstwa ikonowego, a pochodzące z tego okresu dzieła malarstwa miniatu-
rowego są bardzo nieliczne. 
 Rusini wraz z prawosławiem przyjęli z Bizancjum kult ikon. Wspomi-
nało o nim już Wyznanie wiary Włodzimierza zapisane w Powieści minionych 
lat. Podkreśla się w nim, że „przekazali […] apostołowie krzyż postawiony 
całować i ikony przekazali” i wskazuje jedną z najważniejszych formuł teolo-
gicznych stanowiących podstawę dla kultu ikon: „Jak też mówi Bazyli, cześć 
dla ikony na jej pierwszy kształt przechodzi”, co oznacza, że wierni oddając 
cześć przed ikonami, czczą tych, którzy są na nich wyobrażeni. Zgodnie z bi-
zantyjską doktryną na Rusi ikony były traktowane jako nośniki świętości. 
Ikona z punktu widzenia Rusinów była obiektem reprezentującym świętość, 
miejscem granicznym pomiędzy sferą widzialną a niewidzialną – transcen-
dentną, w którym mogła następować komunikacja pomiędzy tymi dwoma 
światami. Z jednej strony za sprawą ikony do sfery niewidzialnej wierni mo-
gli przekazywać swoje akty czci i modlitwy, a z drugiej ikona w świecie 
widzialnym pełniła funkcję znaku świadczącego o obecności tego, co święte. 
Sfera transcendentna mogła też działać za sprawą, czy poprzez ikonę, czego 
widomym rezultatem w świecie miały być cuda.
 W Słowie o prawie i łasce pojawiają się stwierdzenia świadczące o ro-
zumieniu teologicznego znaczenia wizerunków: na Bogurodzicy „świętej iko-
nie widzę Pana mojego jako Dzieciątko na jej łonie – i weselę się. Widzę Go 
ukrzyżowanego – i raduję się. Patrząc na Niego, zmartwychwstałego i wstę-
pującego na niebiosa – wznoszę ręce i cześć Mu oddaję. Widząc także ikony 
Jego świętych sług – sławię Tego, który ich zbawił”. Wzmianki o ikonach 
pojawiające się w ruskich kronikach i źródłach teologicznych świadczą nie 
tylko o ich funkcjowaniu w ruskim kulcie, ale również o rozumieniu – przy-
najmniej przez elitę bizantyjskiego społeczeństwa – teologicznego znaczenia 
kultu i złożoności ich ideowego znaczenia. Co więcej tradycja przechowała 
pamięć o pierwszym znanym z imienia ruskim ikonopiścu, a zarazem mnichu 
klasztoru Pieczerskiego – Alimpiju, który miał być uczniem Greków pracują-
cych w Kijowie, a później całkowicie samodzielnym artystą. „Tej zaś sztuki 
– jak głosił Pateryk – zapragnął się nauczyć nie dla bogactwa, lecz dla Boga 
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[…], malował ikony i nic za to nie brał”, a pracy jego nierzadko towarzyszyły 
cudowne interwencje.
 Ruskie latopisy poświadczają, że już w XI wieku Kijów był ważnym 
ośrodkiem, w którym przepisywano księgi. Według relacji Powieści minio-
nych lat z 1037 roku, sam Jarosław „do ksiąg przykładał się, i czytał je często 
w nocy i we dnie”. Co więcej, jak informowała kronika, „zebrał pisarzów 
mnogich, i przekładali [księgi] od Greków na pismo słowiańskie. I przetłu-
maczyli księgi mnogie”. Nie należy wątpić, że przynajmniej część spośród 
owych manuskryptów zawierała miniatury. Wśród najstarszych zachowanych 
dzieł tego rodzaju wymienić można Ewangeliarz Ostromira, przepisany przez 
diakona Grigorija w latach 1056–1057 i Izbornik Swiatosława z 1073 roku.
 Ewangeliarz Ostromira przeznaczony był do Soboru Sofijskiego, zna-
lazły się w nim całostronicowe miniatury ukazujące św. Jana z jego uczniem 
Prochorem, św. Marka i św. Łukasza. Wyobrażenia ewangelistów opracowano 
bardzo dekoracyjnie, apostołów przedstawiono w postawach modlitewnych, 
zwracających się ku sferze nieba, gdzie ukazane zostały między innymi ich 
symbole, a każdej miniaturze dano bogatą oprawę ornamentalną. Wśród waż-
nych zabytków kijowskich skryptorów należy wymienić także znajdujący się 
na rozdrożu między tradycją Wschodu i Zachodu Kodeks Gertrudy będący 
własnością Gertrudy, córki Mieszka II, która w 1043 roku wyszła za mąż za 
kijowskiego księcia Iziasława. Należący do niej niegdyś kodeks składa się 
z łacińskiego, datowanego na X stulecie Psałterza Egberta i XI-wiecznego 
Modlitewnika Gertrudy, w którym znajduje się kilka miniatur wykonanych 
najpewniej właśnie w Kijowie, np. wizerunek Bogurodzicy tronującej z mło-
dzieńczym Chrystusem na kolanach, miniatura ilustrująca modlitwę do św. 
Piotra, czy też bardzo dekoracyjnie opracowane Boże Narodzenie. Wśród 
późniejszych dzieł za najważniejszą księgę z kijowskiego ośrodka musi być 
uznany przepisany „ręką grzesznego protodiakona Spirydona”, który pocho-
dził z Moskwy, Psałterz Kijowski datowany na 1397 rok. Zawierał liczne 
miniatury towarzyszące psalmom, świadczące o stałej obecności na Rusi 
wzorców bizantyjskich, nawet w okresie jej znaczącej prowincjonalizacji, do 
której doszło między innymi w wyniku najazdów mongolskich.
 W odróżnieniu od najstarszych ruskich dzieł malarstwa w dobrym 
stanie przetrwały do naszych czasów bardzo liczne pochodzące z najwcze-
śniejszego okresu sztuki ruskiej drobne obiekty religijne, służące w religij-
ności prywatnej – enkolpiony, wykonywane z kamienia i metalu, noszone na 
piersiach, a często też zawierające relikwie. Duże zbiory takich przedmiotów 



232

DIALOGI Z TRADyCJą: DZIEJE SZTUKI NA RUSI I W ROSJI

znajdują się w polskich kolekcjach (przede wszystkim w muzeach narodo-
wych w Warszawie i Krakowie), a niekiedy nawet na terytoriach obecnego 
państwa polskiego są one odnajdywane podczas prac archeologicznych, co 
jest potwierdzeniem różnorodności etnicznej i konfesyjnej ludności zamiesz-
kującej te terytoria, a także istnienia wzajemnych relacji w obrębie Słowiańsz-
czyzny, nawet wtedy, gdy doszło już do jej podziału na dwie strefy wpływów 
– wschodnią i zachodnią.
 Bardzo często dzieła pochodzące z Bizancjum, które przybywały na 
Ruś – zwłaszcza w kijowskim okresie stawały się integralną częścią kultury 
ruskiej i wzorami dla miejscowych obiektów. Tak było w przypadku nama-
lowanej zapewne w Konstantynopolu w I połowie XII wieku ikony Matki 
Boskiej Włodzimierskiej, którą przywieziono na Ruś w latach 1130–1131, 
a w 1155 roku przeniesiono do Włodzimierza. Ikona Włodzimierska ukazy-
wała Bogurodzicę trzymającą w ramionach młodzieńczego Chrystusa, który 
przytula się do matki, zarzucając jej rękę na szyję. Na jej rewersie na początku 
XV wieku zostało namalowane (być może w warsztacie Andrzeja Rublowa) 
wyobrażenie ołtarza z krzyżem i Narzędziami Męki. Ikona Włodzimierska 
w ciągu wieków zyskała sławę ruskiego palladium, ochraniającego ruskie 
miasta i całe państwo przed najazdami mongolskimi i była jednym z naj-
częściej powtarzanych w sztuce ruskiej wizerunków maryjnych. Legendy jej 
dotyczące potwierdzają również, że na Rusi ikona ta pełniła rolę analogiczną 
do konstantynopolitańskiej Hodegetrii. Wierzono, że została namalowana 
przez św. Łukasza, a także, że za jej sprawą dziać się mogą cuda na rzecz 
zarówno całego społeczeństwa, jak i jednostek. Była więc przyczyną cudow-
nych wydarzeń o charakterze militarnym, szczególnie w okresie najazdów 
mongolskich, jak również licznych uzdrowień.
 Ze względu na olbrzymie zniszczenia i późniejsze rekonstrukcje przy-
padające na XVII stulecie pierwotny charakter architektury dawnego Kijowa 
nie jest oczywisty. Znacznie lepiej zachowały się budowle Włodzimierza, 
który od II połowy XII wieku pełnił rolę stolicy Księstwa Włodzimiersko-
-Suzdalskiego. Zbudowany w latach 1158–1160 Sobór Zaśnięcia Bogurodzi-
cy był budowlą centralną, wzniesioną na planie krzyża greckiego wpisanego 
w kwadrat z trzema absydami po stronie wschodniej i pięcioma kopułami. 
Cechą charakterystyczną tej i innych budowli włodzimierskich jest opracowa-
nie elewacji z wykorzystaniem płaskorzeźb jako elementów dekoracyjnych; 
w przypadku soboru Zaśnięcia płaskorzeźby pojawiają się przede wszystkim 
jako elementy detalu architektonicznego. Znacznie bardziej rozbudowane zo-
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stały dekoracje elewacji Soboru pw. św. Demetriusza (1194–1197), którego 
duże partie ścian zewnętrznych zyskały wystrój z charakterystycznymi wy-
obrażeniami świętych, a także nierzadko fantastycznych przedstawicieli fauny 
i flory (we wnętrzu świątyni zachowały się fragmenty polichromii ukazujące 
sceny Sądu Ostatecznego). W podobny sposób jak obiekty architektoniczne 
z Włodzimierza została udekorowana cerkiew Pokrowu na Nerli koło Bogo-
lubowa z 1165 roku, czy też wzniesiony w 1234 roku Sobór pw. św. Jerzego 
w Juriewie-Polskim, na którego ścianach obok aniołów, świętych, zwierząt, 
roślin i masek pojawiają się także płaskorzeźbione wyobrażenia narracyjne 
i takie kompozycje jak Deesis. 
 Najważniejszym obok Kijowa wiodącym ośrodkiem kultury staroru-
skiej we wczesnym jej okresie był Nowogród Wielki, a w okresie najazdów 
mongolskich, gdy Kijów podupadał, i później znaczenie tego miasta stale 
rosło. Na sztukę Nowogrodu bez wątpienia wpływ miała polityczno-ekono-
miczna sytuacja tego miasta, a w szczególności olbrzymie znaczenie, jakie 
zyskała w nim warstwa kupiecka. W latach 1045–1050 na terenie nowogrodz-
kiego Kremla wzniesiono, wzorowany na głównej świątyni Kijowa, Sobór 
Sofijski, natomiast po drugiej stronie rzeki Wołchow do dziś zachowały się 
liczne cerkwie związane z patronatem miejskim. Sobór Sofijski, podobnie 
jak cerkwie kijowskie z tego okresu jest dość obszerną budowlą na planie 
centralnym i wielokopułową, z jedną kopułą dominującą, podczas gdy świą-
tynie w kupieckiej części miasta i w jego okolicach są zazwyczaj bardzo 
niewielkimi i często jednoprzestrzennymi, ale niemal zawsze zwieńczonymi 
kopułą cerkwiami. Wśród zachowanych obiektów tego rodzaju wymienić 
można cerkwie: Spasa na Neredicy (1198), św. Mikołaja na Lipnie (1292), 
św. Paraskiewy Piatnicy na Targu (1207), Spasa na Kowalewie (1345), św. 
Teodora Stratylatesa (1360–1361), Spasa na Ilinie (1347), świętych Piotra 
i Pawła w Kożewnikach (1406). W okolicach Nowogrodu należy wymie-
nić także takie budowle, jak Sobór pw. św. Jerzego w klasztorze Juriewskim 
(1119), Sobór Narodzenia Marii w monasterze Antoniewskim (1117–1119). 
 Monumentalna sztuka Nowogrodu została w ogromnym stopniu 
zniszczona podczas II wojny światowej, kiedy to bezpowrotnie utracono po-
lichromie z Cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy na Wołotowym Polu, pochodzące 
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIV wieku. W nowogrodzkim 
Soborze Sofijskim zachowały się jedynie niewielkie fragmenty polichromii, 
które wykonywano niedługi czas po wzniesieniu tej świątyni. Za najstarsze, 
pochodzące jeszcze z XI wieku jest uważane malowidło przedstawiające 
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świętych Konstantyna Wielkiego i Helenę, zachowały się również fragmenty 
polichromii z 1144 roku. Malowidła ścienne bliskie tradycji nowogrodzkiej 
pochodzące z lat osiemdziesiątych XII wieku przetrwały także w Cerkwi pw. 
św. Jerzego w Starej Ładodze (malowidło przedstawiające patrona świątyni), 
z 1199 roku natomiast pochodzą polichromie cerkwi Spasa na Neredicy z wi-
zerunkiem Bogurodzicy Orantki, sceną Chrztu w Jordanie oraz częściowo 
zachowaną kompozycją Sądu Ostatecznego. 
 W Nowogrodzie już w połowie XI wieku działały prężnie warsztaty, 
w których przepisywano i dekorowano księgi. Na podstawie nielicznych za-
chowanych dzieł pochodzących z Kijowa jest możliwe porównanie tradycji 
kijowskiej i nowogrodzkiej tego okresu. Ciekawym przypadkiem jest relacja 
pomiędzy wspominanym Ewangeliarzem Ostromira i nowogrodzkim Ewan-
geliarzem Mścisława, pochodzącym z okresu między 1103 a 1117 rokiem. 
Za szczególną cechę nowogrodzkiego malarstwa książkowego można uznać 
łączenie miniatur figuralnych z bardzo rozbudowanymi obramieniami orna-
mentalnymi wykorzystującymi motywy plecionki, często z różnymi wątkami 
fantastycznymi (np. istotami noszącymi cechy ludzi i zwierząt), jak w Psałte-
rzu Iwana Groźnego, powstałym w końcu XIV wieku. Część manuskryptów 
nowogrodzkich posiada też dość oszczędną dekorację i wydaje się formalnie 
bliska dziełu malarstwa monumentalnego i ikonowego (Ewangeliarz Pan-
telejmona z Sofii nowogrodzkiej, datowany na koniec XII–początek XIII 
wieku; Ewangeliarz Simona z kolekcji Rumiancewa z 1270 roku; Psałterz 
Simona z kolekcji Chłudowa z końca XIII wieku).
 Z Nowogrodu i jego okolic pochodzi wiele ikon, tradycyjnie określa-
nych przez badaczy mianem „szkoły nowogrodzkiej”. Najstarsze zachowane 
dzieła malarstwa z tego ośrodka powstały na przełomie XII i XIII stulecia. 
Nie tylko zdecydowanie przeważają one pod względem liczby wobec istnie-
jących ikon z pozostałych ośrodków ruskich, ale też charakteryzuje je wyjąt-
kowo wysoka jakość artystyczna, idąca w parze z rozbudowanymi, a nawet 
wysublimowanymi wątkami teologicznymi. Różnorodność formalna i ikono-
graficzna nowogrodzkich ikon jest związana z adaptowaniem pochodzących 
z Bizancjum i południowej Słowiańszczyzny wzorów, ale pojawiają się na 
nich również – zwłaszcza w XV i XVI wieku – próby nowych ujęć trady-
cyjnych tematów lub nowe tematy ikonograficzne. Do najstarszych nowo-
grodzkich, a zarazem ruskich ikon zaliczyć można: Zwiastowanie Ustiużskie 
(XII wiek), dwustronną ikonę z wyobrażeniami oblicza Zbawiciela Nie ludzką 
ręką stworzonego oraz Pochwały Krzyża (XII–XIII wiek), ikonę Anioł „Złote 
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Włosy” (koniec XII wieku), Zaśnięcie Bogurodzicy (XII–XIII wiek), Matka 
Boska Biełozierska (XIII wiek). Dzieła te świadczą, że w omawianym okresie 
na Rusi funkcjonował pełen zestaw ikonograficznych wyobrażeń, znanych 
z Bizancjum.
 Wśród źródeł dla przedstawień można wskazać zarówno teksty bi-
blijne, apokryficzne, jak również hymnograficzne. Nie jest znany proces 
powstawania czy przeformułowywania bizantyjskich wzorców ikonograficz-
nych w sztuce ruskiej. Można jednak założyć, że udział w opracowywaniu 
tematów ikonograficznych mieli uczeni teologowie, a poszczególne modele 
przedstawień funkcjonowały później w ramach podlinników. Niektórzy ba-
dacze sądzą, że najstarsze modele ikonograficzne dla wizerunków, używane 
w Nowogrodzie, były wykonywane na korze brzozowej, podobnie jak licznie 
zachowane zapiski na tym materiale. Zwracają jednak uwagę, że ikonogra-
fia wielu nawet wczesnych ikon nowogrodzkich jest bardzo rozbudowana, 
co świadczy o funkcjonowaniu w kulturze ruskiej tego okresu wielu tek-
stów i źródeł, które wyraźnie korespondują z wieloma dziełami malarstwa 
cerkiewnego.
 Na licznych ikonach pochodzących z Nowogrodu przedstawiano 
szczególnie czczonych świętych: św. Mikołaja (do najstarszych należą ikony 
z klasztoru Ducha Świętego z połowy XIII wieku i namalowana przez Aleksa 
Petrowa datowana na 1294 rok ikona z Cerkwi pw. św. Mikołaja na Lipnie), 
proroka Eliasza oraz świętych Błażeja, Jerzego, Flora i Ławra oraz Paraskie-
wę i Anastazję (często ukazywani byli na ikonach zbiorowych, prezentują-
cych kilka świętych postaci). W ikonografii nowogrodzkiej już w XIII wieku 
pojawiają się przedstawienia świętych ruskich książąt i męczenników Borysa 
i Gleba, którzy mieli zostać skrytobójczo zamordowani w 1015 roku przez 
ich brata Światopełka, a ich kult można uznać za pierwszy specyficznie ruski, 
związany ponadto z ideą władzy i rodziną książęcą Rurykowiczów. Ikoną 
maryjną tradycyjnie wiązaną z Nowogrodem, która z czasem zaczęła pełnić 
rolę szczególnego emblematu tego miasta, był wizerunek Matki Boskiej Zna-
mienije. Wierzono, że to właśnie ona doprowadziła do uratowania miasta od 
ataku wojsk suzdalskich w 1170 roku, i to jej Nowogród zawdzięczał swoją 
pomyślność. Wizerunkiem, który brał udział we wspomnianych wydarzeniach 
jest, jak się uważa, procesyjna dwustronna ikona (na rewersie znajdują się 
między innymi wizerunki modlących się świętych – apostoła Piotra i męczen-
nicy Natalii) przechowywana współcześnie w Soborze Sofijskim. Stała się 
pierwowzorem dla licznych powtórzeń, powstających przede wszystkim na 
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ziemi nowogrodzkiej. Z XV stulecia znane są ponadto wyobrażenia ukazujące 
interwencję ikony, tj. Walkę Nowogrodzian z Suzdalcami, czyli Cud Matki 
Boskiej Znamienije.
 W XVI wieku rozwinął się na ziemi nowogrodzkiej również kult Mat-
ki Boskiej Tichwińskiej, ikony, której legendarne dzieje miały sięgać Bizan-
cjum, a według legend pojawiła się na Rusi w 1383 roku. Opowieść o tym 
wizerunku głosząca, że ikona ta samowolnie przeniosła się z Konstantynopola 
nad Jezioro Ładoga i nie chciała już wracać do bizantyjskiej stolicy jest jed-
nym z bardziej znaczących tekstów, które opisują przeniesienie autorytetu 
centrum prawosławia z Bizancjum na ziemie ruskie. Jest to również przykład 
rozwoju nowego kultu maryjnego, należącego do najbardziej charakterystycz-
nych w tym okresie.
 Ważnym ośrodkiem ruskiego malarstwa ikonowego, blisko związa-
nym z Nowogrodem był Psków, do 1348 roku należący do miast nowogrodz-
kich, którego kultura i sztuka zawierają szereg bardzo oryginalnych elemen-
tów wynikających z oddziaływania na to miasto różnych tradycji, a przede 
wszystkim – obok najbliższej nowogrodzkiej, tradycji wschodniej i zachod-
niej. Najdawniejszymi malowidłami pskowskimi są pochodzące z połowy XII 
wieku freski Soboru Przemienienia Pańskiego w klasztorze Mirożskim, gdzie 
pracowali być może greccy malarze, spośród których należy wymienić przede 
wszystkim pełne ekspresji Złożenie do grobu. Najbardziej interesujące dzie-
ła pskowskiego malarstwa ikonowego datować można natomiast na koniec 
XIII–XIV wieku. Z tego okresu pochodzą: Prorok Eliasz ze scenami z życia, 
Sobór Bogurodzicy oraz Zstąpienie do Otchłani z Deesis w górnej strefie. 
Ikony pskowskie nierzadko zawierają elementy odbiegające od klasycznych 
wzorców, a będące świadectwem specyfiki lokalnych kultów, jak np. umiesz-
czenie św. Mikołaja w centrum grupy Deesis na wspomnianej ikonie. Są one 
również świadectwem, że nie tylko za sprawą Nowogrodu, ale także i Pskowa 
(miast posiadających najszersze kontakty ze światem zewnętrznym) na Ruś 
przenikały różnorodne tradycje kulturowe i tendencje artystyczne pochodzące 
zarówno z południa – z Bizancjum i Słowiańszczyzny oraz Mołdawii, jak 
i zachodu Europy.
 Kroniki nowogrodzkie odnotowują stosunkowo częste tego rodzaju 
kontakty, choć bardzo rzadko wymieniają z imienia artystów, którzy praco-
wali na Rusi, zarówno pochodzących spoza jej granic, jak również mistrzów 
miejscowych. W tej pierwszej grupie największą indywidualnością był pocho-
dzący z Bizancjum Teofan Grek (ur. 1340–1350, zm. 1405–1415), o którym 
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wiadomo, że w 1378 roku w nowogrodzkiej cerkwi Spasa na Ilinie wyko-
nywał malowidła w dużej mierze zachowane do naszych czasów. Obecność 
Teofana na Rusi została odnotowana także w posłaniu napisanym przez Epi-
faniusza Mądrego w 1415 roku. Epifaniusz widział w Teofanie wyjątkowego 
mistrza. Pisał o nim, że „kiedy jego dłonie zajęte były malowaniem, stopy 
przemieszczały się bez chwili spoczynku, zaś usta oddawały się rozmowie”. 
 W latach dziewięćdziesiątych XIV wieku warsztat, w którym pracował 
Teofan, wykonywał malowidła w cerkwiach moskiewskich. Przypisuje się mu 
także ikony rzędu Deesis w soborze Zwiastowania moskiewskiego Kremla 
(1405). To właśnie w zapisach kronikarskich o 1405 roku i ówczesnych pra-
cach Teofana w soborze Zwiastowania na Kremlu po raz pierwszy pojawiła 
się wzmianka o mnichu Andrzeju Rublowie (ok. 1360–ok. 1430). Jego dzia-
łalność przypadła przede wszystkim na początek XV stulecia. W 1408 roku 
razem z Danielem miał pracować w soborze Zaśnięcia we Włodzimierzu, 
gdzie zachowały się między innymi malowidła Sądu Ostatecznego. Według 
tradycji, to właśnie w warsztacie Rublowa powstały takie ikony jak Starote-
stamentowa Trójca Święta, dzieło datowane zwykle na pierwszą ćwierć XV 
stulecia. Ikona przeznaczona była dla klasztoru Trójcy Świętej i jest wiązana 
z działalnością św. Sergiusza z Radoneża. Jest ona przejawem znaczącego 
w XV wieku rozwoju kultu trynitarnego na Rusi, roli duchowej, jaką odegrał 
w niej św. Sergiusz, chociaż należy podkreślić związek zarówno tego kultu, 
jak i związanej z nim ikonografii ze świętem Zesłania Ducha Świętego, które 
w tym czasie zyskało wyraźną trynitarną interpretację. 
 Tematyka trynitarna stała się jednym z centralnych tematów literatu-
ry staroruskiej i ikonografii, będąc również przedmiotem dysput pomiędzy 
przedstawicielami Cerkwi a heretykami, jak nowogrodzcy judaizujący, czy 
też Fieodosij Kosoj, albo Matwiej Baszkin. Ikona Starotestamentowej Trójcy 
jest zarazem uważana za dzieło, które oddaje główne prądy duchowe daw-
nej Rusi, związane być może z oddziaływaniem bizantyjskiego hezychazmu. 
Podobny charakter zachowują inne ikony wiązane z Rublowem (pochodzące 
z 1394 roku ikony Zbawiciel, Archanioł Michał; Zbawiciel na Mocach z sobo-
ru Zaśnięcia we Włodzimierzu z 1408 roku i soboru Trójcy Świętej klasztoru 
Troickiego z lat 1425–1427), które charakteryzuje wyjątkowy kunszt arty-
styczny, a równocześnie szczególna umiejętność oddawania sfery duchowej 
i ponadzmysłowego piękna.
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3. Sztuka ruska na przełomie średniowiecza i nowożytności

 Wraz z polityczną emancypacją w XIV i XV wieku coraz ważniej-
szym ośrodkiem artystycznym Rusi stawała się Moskwa. Będąc w tym okre-
sie coraz znaczniejszym ośrodkiem władzy, do którego byli sprowadzani 
zarówno ruscy, jak również obcy artyści, a wśród nich przede wszystkim 
architekci z Italii. W II połowie XV wieku przybył włoski architekt Aristo-
tele Fioravanti (1415 lub 1420–1486), który na zlecenie wielkiego księcia 
Iwana III zaprojektował – w miejsce starego soboru Zaśnięcia Bogurodzi-
cy – noszącą to samo wezwanie pięciokopułową, posiadającą pięć absyd po 
stronie wschodniej świątynię, która została ukończona w 1479 roku i pełniła 
rolę cerkwi koronacyjnej władców ruskich. Mimo włoskiego pochodzenia 
projektanta nawiązywała przede wszystkim do architektury włodzimierskiej 
i nowogrodzkiej, a wśród jej renesansowych cech badacze wskazują przede 
wszystkim na jasny układ całości i harmonię budowli oraz detalu architek-
tonicznego. W 1482 roku pracowali w niej malarze z mistrzem Dionizym, 
ale tylko fragmenty pierwotnego wystroju zachowały się do naszych czasów 
w części ołtarzowej. W kolejnych stuleciach świątynia była jeszcze dwukrot-
nie dekorowana freskami: w latach 1514–1515, kiedy to pokryto malowidłami 
filary, ściany i sklepienia oraz w latach 1642–1643, kiedy również wykonano 
malowidła w kopułach, na ścianach i filarach. 
 Pomiędzy 1485 a 1489 roku na moskiewskim Kremlu wzniesiony 
został natomiast Sobór Zwiastowania Bogurodzicy, stanowiący część kom-
pleksu pałacowego, który po przebudowach w latach 1562–1564 uzyskał 
ostatecznie formę świątyni dziewięciokopułowej. Wnętrze świątyni zostało 
pokryte malowidłami w 1508 roku i poddane renowacji po pożarze w 1547 
roku. Znajdujące się w ikonostasie ikony zostały wykonane w 1405 roku 
przez Teofana Greka, Prochora z Gorodca i Andrzeja Rublowa, jednak rów-
nież one ucierpiały we wspomnianym pożarze i zostały w XVI wieku poddane 
renowacji. Kolejny moskiewski sobór Archangielski został wzniesiony przez 
Alevisia Friazina Noviego w latach 1505–1508 jako nekropolia władców 
ruskich, a w jego architekturze (w formach pilastrów i gzymsów) zostały 
przyswojone wzorce zachodnioeurpejskie. Pojawiły się one również w ar-
chitekturze Granowitoj Pałaty wzniesionej jeszcze w latach 1487–1491 oraz 
dzwonnicy zwanej „Iwan Wielki” z lat 1505–1509, projektu Bona Friazina.
 W XV wieku w cerkwiach ruskich istniały już wysokie ikonostasy 
oddzielające nawę świątynną (część przeznaczona dla wiernych) od części 
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ołtarzowej (przeznaczona dla duchowieństwa), na których ikony umieszczano 
zwykle w czterech lub pięciu rzędach, uporządkowanych według określonej 
hierarchii. W pierwszym rzędzie znajdowały się ikony miejscowe: przed-
stawiające Chrystusa, Bogurodzicę, z dwóch stron carskich wrót oraz ikony 
patronackie (za diakońskimi wrotami); w drugim tzw. prazdniki, tj. ikony 
świąteczne, nad nimi rząd ikon Deesis, dalej przedstawienia proroków z Bo-
gurodzicą w centrum, a wreszcie wizerunki patriarchów starotestamentowych. 
Całość ikonostasu była wieńczona grupą Ukrzyżowania. Za jeden z bardziej 
charakterystycznych ikonostasów tego okresu można uznać bardzo wysoką 
i rozbudowaną przegrodę znajdującą się w soborze Zwiastowania na mo-
skiewskim Kremlu.
 W tym czasie popularne były ikony hagiograficzne, ukazujące wokół 
wizerunku świętego sceny z jego żywota (np. pochodząca być może z warsz-
tatu Dionizego, datowana na przełom XV i XVI wieku ikona metropolity 
Piotra ze scenami z żywota). W szczególności w II połowie XVI wieku, 
w czasach panowania Iwana IV Groźnego, nastąpiły znaczące przekształcenia 
moskiewskiej tradycji artystycznej, które można uznać za równoległe do tych 
zmian, jakie następowały w tym czasie w kanonie literackim. Jedną z najbar-
dziej charakterystycznych świątyń moskiewskich okresu Iwana Groźnego jest 
związany architektonicznie z cerkwią Wniebowstąpienia w Kołomienskoje 
(1530–1532) sobór Pokrowu na Rowie, którego budowę – jako wotum za 
zwycięstwo nad Chanatem Kazańskim (1552) – rozpoczęto w 1555 roku, 
a która w 1588 roku jako dodatkowego patrona zyskała jurodiwego Wasyla 
Błogosławionego. Stanowi ona jak gdyby zespół bardzo dekoracyjnych basz-
towo-namiotowych cerkiewek. Jej głównym akcentem są wieże zwieńczone 
dachem i głowami cebulastymi o różnych formach, do dekoracji których uży-
to też wielokolorowego kamienia, pojawiają się w tej świątyni różne formy 
łuków, w tym tak charakterystyczne dla tego okresu „kokoszniki”. Niemal 
surrealistyczne formy tej świątyni, które przyrównywane były do skamienia-
łych form roślinnych, odpowiadają specyficznej estetyce XVI wieku, która 
obecna jest również w malarstwie tego okresu, jak również zdobnictwie i in-
nych dziedzinach sztuki.
 Wiek XVI był na Rusi okresem szczególnego zainteresowania ikona-
mi. Wówczas też po raz pierwszy stały się one tematem refleksji teologicznej: 
pierwszym ruskim traktatem o ikonach, w dużej mierze wzorowanym na pra-
cach Jana Damasceńskiego, ale również zawierającym indywidualne koncep-
cje, wyrażające specyficznie ruski stosunek do wizerunków były Trzy słowa 
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o ikonach Josifa z Wołokołamska, napisane w dużej mierze jako odpowiedź 
na wystąpienia heretyków, zwanych judaizantami, które miały miejsce na 
Rusi na przełomie XV i XVI stulecia. W 1551 roku zagadnienia sztuki stały 
się także przedmiotem rozważań Soboru Stu Rozdziałów (Stogławu), któ-
ry określił między innymi zasadę wykonywania ikon przez malarzy według 
„starych wzorów” i konieczności zachowywania przez nich zasad czystości, 
wynikających z ich pracy mającej charakter sakralny. To właśnie w uchwałach 
Stogławu po raz pierwszy pojawia się świadectwo uznania Rusinów wobec 
Andrzeja Rublowa, w formule: „[Nakazujemy] malować ikonopiscom iko-
ny według dawnych obrazów, jak greccy malarze malowali i jak malował 
Andrzej Rublow, i inni sławni ikonopiscy”. Zdanie to oznacza nie tylko 
wskazanie Rublowa jako artysty, którego sztuka powinna stanowić wzorzec 
dla innych ruskich ikonopisców, ale również – co wydaje się nawet bardziej 
istotne – świadczyło o zrównaniu w ruskiej kulturze jako wzorcowej tradycji 
bizantyjskiej i ruskiej. 
 W ciągu XV i XVI wieku władcy moskiewscy podejmowali wiele 
inicjatyw zmierzających do zgromadzenia w Moskwie najważniejszych ikon-
-relikwii ziemi ruskiej. Jedną z pierwszych takich ikon był wizerunek Matki 
Boskiej Smoleńskiej, powtarzający typ ikonograficzny bizantyjskiej Hode-
getrii. Jednak najważniejsze znaczenie miało sprowadzenie do Moskwy na 
stałe ikony Włodzimierskiej, która – jak wierzono – uchroniła Moskwę przed 
wojskami Tamerlana w 1395 roku i ostatecznie w 1480 roku na stałe trafiła 
do Soboru Zaśnięcia Bogurodzicy w Moskwie. Równocześnie w tym stołecz-
nym ośrodku, w dużej mierze w wyniku oddziaływania sztuki nowogrodzkiej 
i pskowskiej, powstawały ikony stanowiące swoistą dyskusję z kanonem ar-
tystycznym i ikonograficznym dawnej sztuki ruskiej. Szczególnie istotnym 
okresem dla tego procesu były pierwsze lata panowania Iwana IV, kiedy to 
po pożarze Moskwy w 1547 roku przywożono z wielu ośrodków stare ruskie 
ikony i sprowadzano do stolicy malarzy ikon. 
 Ikonopiscy z Nowogrodu i Pskowa byli zapewne autorami takich dzieł 
jak przeznaczona do soboru Zwiastowania Ikona czterodzielna. Ze względu 
na swą bardzo rozbudowaną i kontrowersyjną ikonografię, w której poja-
wiły się wyobrażenia między innymi Pana Zastępów, Chrystusa na krzyżu 
okrytego skrzydłami cherubinów, czy Chrystusa w zbroi i z mieczem sie-
dzącego na krzyżu – stała się ona bezpośrednim impulsem do dyskusji na 
temat języka malarstwa ikonowego, prowadzonej między innymi na soborze 
moskiewskim 1553–1554, w której wzięli udział przede wszystkim diak Iwan 
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Wiskowaty jako przeciwnik nowinek w malarstwie ikonowym i metropolita 
Makary, reprezentujący przekonanie, że ikony zachowały zgodność z tradycją 
i zasadami ortodoksji. Spór pomiędzy Wiskowatym a metropolitą dotyczył 
przede wszystkim sposobu rozumienia tradycji w sztuce staroruskiej, a także 
pojmowania jej źródeł. W tym okresie nastąpiło znaczne rozszerzenie kanonu 
sztuki ruskiej, w malarstwie ikonowym pojawiały się nowe, nieobecne do-
tąd tematy, które stanowiły realizacje źródeł starotestamentowych i literatury 
hymnograficznej.
 Równocześnie rozbudowie ulegała ikonografia hagiograficzna, co 
można wiązać z wyraźnym od około połowy XVI stulecia zainteresowa-
niem rodzimymi, ruskimi świętymi, określanymi przez moskiewską Cerkiew 
owych czasów mianem „nowych ruskich cudotwórców”. Do szczególnych 
przykładów malarstwa tego okresu należy zaliczyć także ikonę zatytułowaną 
Błogosławione zastępy, czy inaczej Cerkiew wojująca, o nietypowej kom-
pozycji prezentującej ruskich wojowników zmierzających z Archaniołem 
Michałem Archistrategiem do Niebiańskiej Jerozolimy. Można ją traktować 
jako manifestację przekonań o eschatologicznej roli Moskwy jako trzeciego 
Rzymu, ale równocześnie jest to przedstawienie, które – tak jak Kazańska 
historia w literaturze – wprowadziło do malarstwa ikonowego nowe zabiegi 
artystyczne, dopuszczono w nim bardzo rozbudowaną narracyjność, a także 
treści z pogranicza sfery sacrum i profanum. 
 W okresie jej dominacji politycznej Moskwa stała się ważnym miej-
scem wytwarzania manuskryptów, tkanin i obiektów rzemiosła artystyczne-
go. W XIV wieku powstał Ewangeliarz Sijski (1340) z charakterystyczną 
dekoracją, w której zwracają uwagę sceny narracyjne, np. Pokłon Magów 
z wyobrażeniem Marii tronującej z młodzieńczym Chrystusem na kolanach, 
czy też inne ewangeliarze, których ilustracje stanowiły miniatury ukazujące 
ewangelistów (np. Ewangeliarz Chitrowo z końca XIV–początku XV wieku, 
którego miniatury są przypisywane Rublowowi). Już w XIV stuleciu Moskwa 
stała się także jednym z ważnych ośrodków, w którym wytwarzano płaszcza-
nice i inne tkaniny liturgiczne. Wśród najbardziej interesujących dzieł tego 
okresu można wymienić jedną z najstarszych zachowanych – pochodzącą 
z 1389 roku tkaninę wyobrażającą Mandylion z Deesis, w otoczeniu aniołów 
i świętych, fundowaną przez Marię Twerską. Ze środowiskiem moskiewskim 
można wiązać także tkaninę nagrobną św. Sergiusza z Radoneża, pochodzącą 
z klasztoru Troicko-Siergiejewskiego z początku XV wieku, czy też piętna-
stowieczną tkaninę fundacji Heleny Wołoszanki, której tematem jest odda-
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wanie czci ikonie Matki Boskiej Hodegetrii. W XVI wieku w warsztatach 
Moskwy i całej Rusi tkaniny, podobnie jak ikony, stawały się często bardziej 
narracyjne, komponowano je według schematu, według którego główną scenę 
wyobrażającą często święto cerkiewne okalały sceny narracyjne (np. tkanina 
z wyobrażeniem narodzenia Bogurodzicy i scenami z jej żywota, z 1510 roku, 
pochodząca z klasztoru Wołokołamskiego). W dalszym ciągu realizowano 
kanoniczne wzorce, które jednak często ulegały rozbudowaniu o różne wątki 
narracyjne i symboliczno-teologiczne, jak temat Złożenia do Grobu na płasz-
czanicy, będącej wkładem Starickich do klasztoru Troickiego z 1561 roku. 
 W tym stuleciu i w następnym duża część twórczości tkackiej powsta-
wała jako elementy służące za wota ikon, czy też będące ich uświetnieniem, 
jak np. „ubiór” ikony Matki Boskiej Gruzińskiej, będący darem Anastazji Ro-
manowej do klasztoru Pokrowskiego w Suzdalu. W tym czasie również wiele 
ikon zyskiwało metalowe okładziny. Tradycja ich wykonywania, sięgająca 
czasów bizantyjskich, znana była na Rusi już w XII wieku, ale szczególne 
znaczenie zaczęła zyskiwać od XVI wieku, zapewne w związku ze wzrasta-
jącym wciąż w tym czasie kultowym znaczeniem ikon. 

4. Spotkanie kultury ruskiej z zachodem

 Druga połowa XVI stulecia jest nazywana często czasami Iwana 
Groźnego. Państwo ruskie w tym okresie określało się mianem „ostatniego 
prawosławnego carstwa”, a Moskwa – jako strażniczka wiary ortodoksyj-
nej. Sami Rusini natomiast byli przekonani, że to właśnie ich Cerkiew prze-
chowuje uświęcone przez tradycję wzorce ortodoksji. Datami kluczowymi 
dla utrwalenia takich przekonań było z jednej strony koronowanie Iwana na 
cara Rusi, a z drugiej powołanie patriarchatu moskiewskiego w 1596 roku. 
W tym okresie dochodziło do bliskich kontaktów kulturalnych między chrze-
ścijańskim Wschodem, w tym monasterami Góry Athos a Rusią. Natomiast 
za sprawą Ukrainy coraz intensywniej na Rusi oddziaływały wzorce polskie. 
Równocześnie jednak kultura ruska pozostała w jakiś sposób wyizolowana od 
dziedzictwa zarówno zachodniego, jak i wschodniego, czego dobrym przy-
kładem jest architektura Soboru Wasyla Błogosławionego w Moskwie. 
 W II połowie XVI wieku wśród malarzy pracujących dla rodziny 
Stroganowów, utrwaliły się nowe tendencje w sztuce ruskiej. W warsztatach 
stroganowskich ikony o bardzo rozbudowanej tematyce ikonograficznej, sym-
bolice, ale także ornamentyce były traktowane często jako dzieła „małej for-
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my”, przeznaczone do oglądania z bliska, czy wreszcie sygnowane. Ważnym 
ośrodkiem sztuki stroganowskiej był Sołwyczegodsk. W ikonach rozbudowie 
ulegały wątki narracyjne, np. pojawiały się ikony hagiograficzne z dwurzędo-
wymi klejmami, coraz popularniejsze były ikony wielopostaciowe. W XVII 
wieku, początkowo wśród malarzy ikon pracujących dla carskiego dworu 
(w tzw. szkole carskich ikonopisców), coraz częściej wykorzystywane były 
zachodnioeuropejskie wzory artystyczne, które docierały na Ruś między in-
nymi za pośrednictwem coraz popularniejszych w tym czasie rycin. Często 
jednak tacy artyści jak Simon Uszakow (1626–1686) malowali niemal równo-
cześnie ikony starego i nowego typu. W tej pierwszej grupie dzieł Uszakowa, 
z której zresztą artysta ten jest lepiej znany, wymienić można ikony Matka 
Boska Włodzimierska (Drzewo ruskiego carstwa) z 1668 roku, Ojcze nasz 
z tego samego roku, czy też Zbawiciel z klasztoru Troicko-Siergiejewskiego 
z 1673 roku; w drugiej natomiast np. bardzo tradycyjną ikonę Matki Boskiej 
Dońskiej z 1668 roku. Uszakow chętnie odwoływał się do zachodnich wzor-
ców, zarówno pod względem ikonografii, jak i form artystycznych. Korzystał 
z rycin pochodzących z dzieł Ignacego Loyoli wydawanych w Niderlandach, 
a oblicza malowanych przezeń postaci często wydają się bliskie dziełom Han-
sa Memlinga. Z tego okresu zachowało się wiele podlinników, jak np. Sijskij 
podlinnik, Stroganowski podlinnik, które były wykorzystywane w praktyce 
warsztatowej ikonopisców jako wzorniki i z pewnością odegrały znaczną rolę 
w upowszechnieniu się modeli artystycznych.
 W założonej zapewne w 1511 roku jako dworskiej zbrojowni Oru-
żejnoj Pałacie w XVII wieku malowano ikony, które nosiły cechy zarówno 
starego, jak i nowego moskiewskiego malarstwa. Obok Uszakowa pracowali 
w niej tacy mistrzowie, jak Nazarij Istomin, Prokopij Czirin, Nikifor Sawin. 
W XVII wieku ważne ośrodki artystyczne istniały również na Powołżu, w ta-
kich miastach jak Kostroma, Jarosław, Wołogda. W malowidłach ściennych 
cerkwi tego regionu pojawiały się tendencje do rozbudowania warstwy narra-
cyjnej, zaludniania scen wieloma postaciami i wprowadzaniem nowych, rzad-
ko spotykanych wątków. Malowidła te są bardzo dekoracyjne, z obficie roz-
budowaną ornamentyką (Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Rostowie, 
ok. 1675 roku; Sobór Trójcy Świętej klasztoru Ipatiewskiego w Kostromie, 
1685 rok; Cerkiew Objawienia Pańskiego w Jarosławiu, 1691 rok; Cerkiew 
pw. Proroka Eliasza w Jarosławiu, 1697 rok). Podobne cechy formalne są 
charakterystyczne dla ikonowego malarstwa tego regionu.
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 W tym samym XVII stuleciu ukształtował się specyficzny styl sztuki 
północnej – Wielkiego Ustiuga, Chołmogorów i malarstwa Zaoneża, w któ-
rym cechy o charakterze innowacyjnym w sferze ikonografii łączyły się z bar-
dzo zwykle tradycyjnym lub nawet archaicznym opracowaniem formalnym. 
Za oznakę przemian, jakie nastąpiły w sztuce ruskiej uznać można pojawie-
nie się w tym stuleciu malarstwa portretowego. Początkowo przedstawiające 
zwykle władców parsuny były malowane przez ikonopisców, którzy czynili to 
w zgodzie ze znaną sobie konwencją artystyczną, często też były one bliskie 
współczesnemu sobie malarstwu ikonowemu (portrety carów Aleksego Mi-
chajłowicza z ok. 1670 roku, Fiodora Aleksiejewicza z ok. 1680 roku). Jednak 
w ciągu XVII wieku portrety coraz częściej malowano „z natury” i stawały 
się one coraz bliższe formom zachodnim (portret patriarchy Nikona prawdo-
podobnie autorstwa Daniela Wuchtersa, namalowany w latach 1685–1686). 
Jednak malarstwo portretowe wpisujące się w nurt ogólnoeuropejski pojawia 
się dopiero w okresie Piotra I, choć również i wtedy duża część produkcji 
artystycznej nosi wiele cech prowincjonalnych.
 Można zatem przyjąć, że XVII wiek był okresem dialogu z własną 
i obcymi tradycjami, co znalazło odzwierciedlenie w różnych sferach życia 
Rusinów, a także objawach artystycznej aktywności. Zapewne w sześćdzie-
siątych latach tego stulecia, w środowisku moskiewskim powstał traktat ma-
larski napisany przez malarza ikon Josifa Władimirowa. Ten dokument można 
uznać za deklarację nowego malarstwa ikonowego. Władimirow, nominalnie 
odwołując się między innymi do postanowień Soboru Stu Rozdziałów, wska-
zywał konieczność podwyższenia jakości ruskiego malarstwa ikonowego. 
Kontrowersyjną kwestią jest problem uznania tego traktatu za propagujący 
wzorce artystyczne pochodzące z Zachodu. Z pewnością jednak w jakiś 
sposób przyczynił się do ich przyswajania na Rusi. Dawną sztukę ikonową 
Władimirow traktował jako nieudolną. Podkreślał, że w sposób niewłaściwy 
ukazuje człowieka, ponieważ wszystkie twarze są w niej zbyt ciemne, „a cały 
ród ludzki przedstawia się w sposób jednaki” i wyrażał opinię, że wymaga 
ona przemiany oraz naprawy. Tego rodzaju przekonania, dość charaktery-
styczne dla ówczesnego środowiska moskiewskiego, które było związane 
z dworem carskim, spotkały się jednak z krytyką, a nawet otwartą wrogością 
części tradycyjnych odbiorców, czego najlepszym przykładem są pełne gor-
liwości wystąpienia protopopa Awwakuma przeciwko innowacjom w sztuce 
sakralnej. Awwakum szczególnie wiele uwagi poświęcił ikonom, na których 
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zbyt wyeksponowana została cielesność postaci i w ten sposób miały stać się 
nieprzyzwoite, a także zatracić swój związek ze świętością. 
 W ten sposób w II połowie XVII wieku w ruskiej kulturze utrwalił 
się podział na dwie orientacje: pierwszą – akceptującą i przyjmującą wzor-
ce zachodnioeuropejskie oraz drugą – traktującą modele staroruskiej kultury 
jako nacechowane sakralnie, w związku z tym nie podlegające zmianom. Za 
wyraz konfliktu, do którego ten rozdźwięk doprowadził, można uznać zapo-
czątkowane w połowie XVII stulecia reformy obrzędowe patriarchy Nikona 
oraz reakcję na nie – powstanie ruchu staroobrzędowców, na którego czele 
stanął właśnie Awwakum. Nikon uważał stare ruskie malarstwo ikonowe za 
niewłaściwe. Według niego jeszcze większe błędy zawierała sztuka siedemna-
stowieczna i kilkukrotnie podejmował inicjatywy przeciwko niej, które przez 
zwolenników starego obrzędu były traktowane jako obrazoburcze. Patriarcha 
usiłował doprowadzić do odrodzenia bizantyjskich form w sztuce ruskiej 
i występował przede wszystkim przeciwko tym praktykom, które według nie-
go stanowiły odstępstwo od bizantyjskiej tradycji, jak np. pokrywanie cerkwi 
dachami namiotowymi. Również za jego sprawą przywieziono na Ruś kilka 
kopii cudownych ikon ze świata śródziemnomorskiego, np. w 1648 roku do 
Moskwy „wierną kopię” Matki Boskiej Iwierskiej (Portaitissy) z klasztoru 
Iviron na Athosie, której przypisywano cudowne cechy.
 Jednak w praktyce, poczynając od zmian obrzędowych wprowadza-
nych przez nikoniańskie reformy, ruskie malarstwo ikonowe, a także i inne 
dziedziny sztuki ruskiej ulegały postępującej okcydentalizacji. Natomiast 
wspólnoty staroobrzędowców począwszy od XVII wieku przechowywały 
i kultywowały idee sztuki staroruskiej, w szczególności zaś zasady staro-
ruskiego malarstwa ikonowego, ale także rzemiosła cerkiewnego. Mimo że 
sztuka ruska od II połowy XVII wieku, a zwłaszcza od czasów Piotra I coraz 
bardziej oddalała się od swych źródeł i tradycji, w wielu ośrodkach staro-
obrzędowców–bezpopowców, ale także popowców były one z powodzeniem 
kontynuowane nawet do XX stulecia.
 Cechami charakterystycznymi dla staroobrzędowych ikon było za-
chowywanie dawnej formy monogramu chrystologicznego (tradycyjnego 
IC XC zamiast ponikoniańskiego IИC XC) i dwupalcowego złożenia palców 
na ikonach. Ich najważniejszymi cechami był jednak celowy tradycjonalizm, 
a nawet archaizm, nawiązywanie do dawnych „szkół” ruskiego malarstwa 
ikonowego i odwoływanie się do wzorów ikonograficznych nie późniejszych 
niż siedemnastowieczne. W praktyce jednak w środowiskach staroobrzędow-
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ców powstawały ikony, których stylistykę określić można jako intencjonalnie 
historyczną. Zgodnie z wymaganiami zamawiających ikony, w warsztatach 
były one malowane według wzorów określonych w takich „szkołach” staro-
ruskich jak nowogrodzka, pskowska, moskiewska, stroganowska.
 Czasy Piotra I były nie tylko okresem wielkich przemian obycza-
jowości rosyjskiej, ale również odrzucenia wówczas modelu kulturowego, 
który istniał na Rusi praktycznie od czasu przyjęcia przez nią chrześcijań-
stwa; zastąpiono go nowym zespołem wzorców, które miały odtąd obowią-
zywać jako powszechne. Takie rozwiązanie oznaczało intencjonalne zerwanie 
z dawną tradycją i zwrócenie się ku Zachodowi. W sferze ideowej doszło 
do odwrotu od kultury i sztuki integralnie związanej z Cerkwią na rzecz tra-
dycji świeckiej, którą niejako zbudowano w tym czasie od nowa i w dużej 
mierze ulegała jej także sztuka religijna. Jednym z przejawów tej tenden-
cji było zlikwidowanie instytucji Patriarchatu Moskiewskiego i powołanie 
w 1721 roku Świętego Synodu, podporządkowanego potrzebom władzy, który 
z pewnością przyczynił się do przemian, jakie nastąpiły w rosyjskiej Cerkwi, 
a poniekąd także w sztuce. W tym czasie zlikwidowano Orużejną Pałatę, co 
można traktować jako próbę radykalnego odejścia od tradycyjnego ruskiego 
malarstwa ikonowego. Nadzorcą twórczości ikonowej w całej Rosji został 
Iwan Zarudny, a tym samym malarstwo sakralne częściowo zostało wyrwane 
spod nadzoru cerkiewnego. Coraz częściej wzorcami dla ikon malowanych 
w Rosji stawały się dzieła cenionych artystów zachodnich, np. Jusepe de 
Ribery, Guido Reniego, a w szczególności Bartoloméa Murilla.
 Najważniejszym symbolicznym znakiem zmiany kulturowej było 
założenie w 1703 roku nowej stolicy – Petersburga, którego miejska kon-
cepcja, plan urbanistyczny i najważniejsze budynki były oparte na modelach 
zachodnich. W pierwszym okresie w Petersburgu pracowali przede wszystkim 
mistrzowie obcokrajowcy, jak Andrzej Schlutter, Gotfryd Schädel, Aleksan-
der Leblond. Wśród wybitnych architektów wspomnieć też należy Dome-
nico Trezziniego, który przebywał w mieście w latach 1717–1733, a także 
nieco później działającego Bartłomieja Rastrellego, zmarłego w 1770 roku. 
Znajdujący się na terenie twierdzy Pietropawłowskiej, ukończony w 1733 
roku sobór świętych Piotra i Pawła, w którym Trezzini połączył kojarzącą się 
z architekturą ortodoksyjną formę centralną z planem bazylikowym, posiada 
fasadę, której głównym akcentem jest wysoka wieża zwieńczona iglicą.
 Formy artystyczne tej budowli stanowią niemal całkowite zerwanie 
z kanonem architektury staroruskiej. Wśród innych dzieł Rastrellego należy 
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wymienić reprezentacyjne pałace: Zimowy (1754–1762), w Carskim Siole 
(1752–1756), klasztor Smolny (1748–1755), którego sobór był pierwszą 
próbą barokowego rozwiązania pięciokopułowej świątyni, z bardzo bogatym 
wystrojem oraz dekoracyjnym opracowaniem wnętrza i elewacji. To właśnie 
Bartłomieja Rastrellego traktuje się jako jednego z najważniejszych twór-
ców działających w tym okresie w Rosji również ze względu na wpływ, jaki 
wywarł na następne pokolenia budowniczych, choć począwszy od czasów 
panowania Katarzyny II w architekturze wiodącym stylem stał się klasycyzm. 
W surowych klasycystycznych formach zostały wzniesione takie budowle 
jak petersburski sobór Kazański, zaprojektowany przez Andrzeja Woronichi-
na (1801–1811), sobór Izaaka, którego twórcą był August de Montferrand 
(1817–1857).
 W Petersburgu, a potem w innych ośrodkach poczynając od XVIII 
wieku świątynie zrywały swój związek z kanonem tradycyjnej sztuki ruskiej. 
Jedną z charakterystycznych nowości sztuki tego okresu była wzrastająca rola 
(dotąd wyraźnie zmarginalizowanej) monumentalnej rzeźby pełnoplastycznej, 
której twórcami początkowo byli artyści zachodni. Jednym z najsłynniejszych 
dzieł jest znajdujący się w Petersburgu Jeździec Miedziany Étienne’a Falco-
neta, dedykowany według napisu znajdującego się na pomniku „Petro Pimo 
Catharina Secunda”, który odsłonięto w 1782 roku.
 W tym czasie również powstało zupełnie nowe malarstwo, w którym 
pojawiły się – nieobecne dotąd na Rusi – tematy świeckie. Świątynne iko-
nostasy traciły formę jednolitej ściany z ikonami, stawały się bardziej kon-
strukcjami architektonicznymi, w których doszukiwać się można rozwiązań 
zaczerpniętych z zachodniej sztuki barokowej. Przykładem takiej konstrukcji 
jest pochodzący z lat 1722–1726 ażurowy, pełen prześwitów ikonostas w so-
borze Pietropawłowskim autorstwa Iwana Zarudnego, który – wraz z tam-
tejszymi malowidłami i ikonami – przez Barbarę Dąb-Kalinowską został 
trafnie określony jako należący do „katalogu wszystkich niekanonicznych 
wyobrażeń”. Jakkolwiek ikonostas ten zachował funkcję przegrody oddzie-
lającej wiernych od ścisłej sfery sakralnej, to rola ikon została w nim bardzo 
wyraźnie ograniczona. W soborze Pietropawłowskim i innych świątyniach 
tego okresu (m.in. w moskiewskich ikonostasach Zarudnego w cerkwiach 
Archanioła Gabriela, św. Jana Wojownika na Jakimiance) na porządku dzien-
nym pojawiała się rzeźba, której unikano raczej w dawnej sztuce ruskiej (za 
wyjątkiem rzadko spotykanych rzeźbionych ikon np. świętych Mikołaja i Pa-
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raskiewy); obiekcje wobec rzeźby wyrażał również Święty Synod w swoich 
postanowieniach z 1722 roku.
 W opinii osiemnastowiecznych rosyjskich elit zacierała się różnica po-
między malarstwem ikon, a malarstwem rodzajowym i portretowym. W głów-
nych ośrodkach Imperium Rosyjskiego powstawało w tym czasie malarstwo 
religijne, które pod względem ikonograficznym i formalnym stanowiło całko-
wite zerwanie z tradycją staroruską. Zmiany w sztuce tego okresu wynikały 
także z otwarcia w 1758 roku petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, której 
program nauczania był podporządkowany wzorom zachodnim; nauczycielami 
w niej byli przede wszystkim artyści pochodzący spoza Rosji. Utalentowa-
nych adeptów sztuki wysyłano za granicę i ten system z jednej strony wpro-
wadzał, a z drugiej utrwalał nowe oblicze sztuki rosyjskiej. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że religijne malarstwo ruskie XVIII–XIX wieku jest bardzo 
niejednolite, bowiem równolegle z całkiem zokcydentalizowanymi warszta-
tami w tym okresie pracowały i takie, w których celowo kontynuowano tra-
dycje staroruskie, w bezpośredni sposób nawiązując do określonych „szkół” 
artystycznych – nowogrodzkiej, moskiewskiej, stroganowskiej, wykonując 
ikony według dawnych wzorów i metod na potrzeby bardziej tradycyjnych 
odbiorców.
 Produkcja w takich ośrodkach jak Palech, Mstiora i Chołuj, w szcze-
gólności w XIX wieku, była olbrzymia. W tym czasie nieco zmieniły się 
też zasady pracy zarówno stołecznych, jak i prowincjonalnych warsztatów 
artystycznych, które ulegały postępującej komercjalizacji do tego stopnia, że 
w II połowie XIX wieku dużą część produkcji artystycznej zaczęły stanowić 
tzw. podokładnice, czyli ikony malowane pod okład, w których tylko czę-
ści osobowe były dokładnie opracowane, natomiast pozostałe partie ikony 
– szaty, tła, a także napisy wykonywano jedynie szkicowo. W tym czasie, 
w szczególności w warsztatach stołecznych, przekształceniom uległa również 
estetyka malarstwa ikonowego, które zyskiwało często sentymentalne formy.
 W XIX stuleciu w sztuce monumentalnej pojawiały się również ten-
dencje historyzujące. Wśród takich realizacji warto wymienić przede wszyst-
kim sobór Zbawiciela w Moskwie projektu Konstantego Thona (1794–1881), 
wzniesiony w czasach Mikołaja I, który miał nawiązywać do sztuki staroru-
skiej. Jego budowę rozpoczęto w 1839 roku jako wotum za uratowanie Rosji 
od wojsk napoleońskich w 1812 roku, którego konsekracja nastąpiła dopiero 
w 1883 roku. W tym okresie nawiązywanie do sztuki staroruskiej stało się 
zabiegiem obowiązującym w budownictwie reprezentacyjnym na terenie całe-
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go Imperium. Wśród tego rodzaju dzieł warto wymienić świątynie na terenie 
Warszawy: istniejący sobór Marii Magdaleny, projektu Nikołaja Syczewa, 
wzniesiony w latach 1867–1869; pochodzącą z lat 1902–1905 cerkiew Jana 
Klimaka projektu Władimira Pokrowskiego; a także niezachowany sobór 
Aleksandra Newskiego, projektu Leontija Benois, który stał na Placu Saskim 
w latach 1894–1912.

5. Sztuka rosyjska a spory ideologiczne

 W malarstwie rosyjskim XIX stulecia były obecne wszystkie ogól-
noeuropejskie zjawiska artystyczne, ale forma powstających w tym czasie 
obrazów często pozostawała prowincjonalna. Przykład obecności zachodnich 
trendów, ale zarazem ich przetworzenia na gruncie rosyjskim może stanowić 
słynny, malowany w latach 1830–1833, obraz Karola Briułłowa (1799–1852) 
Ostatni dzień Pompejów. Swym teatralnym dramatyzmem wywierał olbrzymi 
wpływ na współczesnych, budząc podziw rosyjskich intelektualistów, m.in. 
Aleksandra Puszkina i Mikołaja Gogola, którzy w jego treści akcentującej 
starcie się dwóch światów i dwóch ideologii wobec potęgi natury dostrzegali 
nawiązanie do bieżących wydarzeń politycznych, zwłaszcza stłumienia po-
wstania dekabrystów.
 W twórczości Aleksandra Iwanowa (1806–1858) ujawniła się zaś 
nowa formuła malarstwa religijnego, za której wyraz uznać można poprze-
dzony wieloma studiami i malowany przez wiele lat obraz zatytułowany 
Chrystus zjawia się ludowi (1837–1857). Twórczość tego artysty była szcze-
gólnie ceniona przez słowianofilów postulujących powstanie rosyjskiej sztu-
ki narodowej, która miała wyrazić „piękność rosyjskiego narodu”. Według 
Aleksieja Chomiakowa, „piękność rosyjskiego narodu”. polegała na zwrocie 
ku rodzimym tradycjom i odrzuceniu wpływów zachodnich, co oznaczało 
konieczność zwrócenia się ku ludowi, który miał przechować istotę kultury 
rosyjskiej. Jednak twórczość Iwanowa nie zawierała wielu cech „ludowych”, 
ani też pod względem formalnym nie nawiązywała do staroruskiej tradycji. 
Co więcej, jej religijny aspekt pozostawał znacznie bliższy ikonografii za-
chodniej, aniżeli koncepcjom wynikającym z prawosławia. 
 Obecność w rosyjskiej sztuce takich właśnie dzieł można wiązać 
z tendencjami ideowymi, które były żywe w kulturze tego okresu. W studium 
Rzeźba, malarstwo, muzyka Mikołaj Gogol zawarł typowe dla swojej forma-
cji intelektualnej przekonanie, że wzorem doskonałości jest włoski renesans. 
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W innych źródłach pojawił się jeszcze inny wzorzec idealny – antyczna rzeź-
ba, do której nawiązywania postulowały władze Akademii. Wśród artystów 
włoskich szczególnym uznaniem otaczano „mistrza życiodajnego pędzla”, 
jak nazywano Rafaela. Nawet tacy pisarze jak Fiodor Dostojewski, którego 
naczelnym tematem twórczości była rosyjska religijność i duchowość, nie 
był w ogóle zainteresowany tradycyjnym ruskim malarstwem prawosławnym, 
a Madonnę Sykstyńską Rafaela określał mianem „najwyższego przejawu ge-
niuszu artystycznego”. To dzieło było przedmiotem zainteresowania i studiów 
wielu rosyjskich artystów, m.in. Aleksandra Iwanowa. Niemniej jednak pod 
wpływem idei demokratycznych i słowianofilskich doszło do zwrócenia się 
ku dawnej tradycji rosyjskiej, w taki sposób oczywiście, jak ją w XIX wieku 
rozumiano. W dziedzinie literatury zagadnienie malarstwa ikonowego po raz 
pierwszy pojawiło się chyba w świetnych nowelach Nikołaja Leskowa, wśród 
których uwagę zwraca w szczególności Napiętnowany anioł z 1872 roku do-
tyczący ikon i ich kultu w jednej ze wspólnot staroobrzędowców.
 Podobne zainteresowania sztuką i kulturą religijną ludu w tym czasie 
objawiały się w twórczości plastycznej. Jednym z pierwszych twórców, dla 
których stanowiły one inspirację, był Wasilij Pierow (1834–1882), autor licz-
nych obrazów o tematyce społecznej, takich jak Trójka, Kazanie na wsi, Wiej-
ska procesja na Wielkanoc, Pogrzeb wiejski, których tematem była zarówno 
popularna obrzędowość, jak również jej społeczne znaczenie. W 1863 roku 
grupa uczniów akademii, protestując przeciwko tematowi konkursowemu 
rozpisanemu przez tę instytucję, wystąpiła z niej, dając w 1870 roku począ-
tek Towarzystwu Wystaw Wędrownych. Jednym z najważniejszych tematów 
malarstwa pieriedwiżników („wędrowników”) stała się staroruska przeszłość, 
a także tematy na poły etnograficzne dokumentujące ludową religijność. Do 
typowych obrazów tego nurtu można zaliczyć takie, które ukazywały kult 
religijny chłopów rosyjskich, np. Przywitanie ikony przed wejściem do wsi 
Konstantego Sawickiego. W sztuce tej pojawiały się brutalnie nieraz ujęte 
wątki społeczne, np. w obrazach Mikołaja Jaroszenki Wszędzie życie z 1888 
roku, czy też namalowany przez tego samego artystę Palacz z 1878 roku.
 Taka tematyka znalazła swoją kontynuację w twórczości Ilji Repina 
(1844–1930), którego wczesnym dziełem był słynny obraz Burłacy na Wołdze 
(1871–1873). Po powrocie w 1875 roku z paryskiego stypendium do kraju 
Repin przyjął koncepcje pieriedwiżników, o społecznej funkcji sztuki, co zna-
lazło wyraz w licznych jego obrazach. Temat Aresztowania agitatora, którego 
różne wersje były malowane w latach 1878–1892, odnosił się do procesu 
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narodników z lat siedemdziesiątych. Innym słynnym dziełem Repina, nale-
żącym do rewolucyjnego wątku w jego twórczości, jest obraz Nie oczekiwali 
z 1884 roku, w którym ukazywał niespodziewany powrót do domu skazańca. 
Natomiast Procesja w guberni kurskiej (1880–1883) była próbą realistycz-
nego ukazania życia ludu rosyjskiego, jego zróżnicowania, wielobarwności, 
a równocześnie nędzy. Do wybitnych obrazów odzwierciedlających drama-
tyzm i tragizm staroruskiej historii zaliczyć trzeba płótno z 1885 roku zaty-
tułowane Iwan Groźny i jego syn, przedstawiające wydarzenie z 1581 roku, 
kiedy to car zabił swojego syna.
 Inny spośród pieriedwiżników, Iwan Kramskoj (1837–1887), jest au-
torem słynnego obrazu Chrystus na pustyni z 1872 roku, będącego próbą 
stworzenia realistycznego malarstwa o tematyce religijnej. Podobna tematyka 
pojawiła się w twórczości Mikołaja Gaya (1831–1894), autora takich obrazów 
jak Ostatnia wieczerza (1861–1863), Co jest prawdą? (1890) i Ukrzyżowanie 
(1891). Wszystkie one stanowiły próbę rozwiązywania zagadnień ideowych 
i malarskich, ale całkowicie pozostawały podporządkowane zachodniemu pa-
radygmatowi i w żadnym stopniu nie odwoływały się do zasad sztuki staroru-
skiej. Ostatni spośród wymienionych artystów pisał: „Tylko katolicka wiara 
miała sztukę, inne wyznania: prawosławie i protestantyzm sztuki nie miały 
i nie mają”. Artystyczny język sztuki zachodniej obowiązywał we wszystkich 
realizacjach artystycznych, nawet jeśli były podporządkowane tematyce sta-
roruskiej i stanowiły swoistą pochwałę dawnej tradycji, tak jak w przypadku 
poświęconego historii starej Rusi obrazu Wasyla Surikowa (1848–1916) Bo-
jarini Morozowa z 1887 roku. Ukazano w nim wśród mieszkańców Moskwy 
bohaterkę staroobrzędostwa wiezioną jako więźniarkę i podnoszącą dłoń 
w charakterystycznym dwupalcowym znaku krzyża.
 Również w pracach takich artystów jak Wiktor Wasniecow (1848–
1926) i Michał Niesterow (1862–1942) powracał temat symbolicznie trakto-
wanej przeszłości Świętej Rusi. Dopiero pod wpływem tendencji zachodnich 
w rosyjskiej sztuce odchodzono od mimetycznego traktowania rzeczywistości, 
ale wówczas tradycja staroruska okazywała się ważną inspiracją dla artystów. 
Podobnie jak powstające w końcu XIX stulecia monumentalne i ikonowe 
malarstwo cerkiewne, które stanowić miało połączenie bizantyjskiej i ruskiej 
tradycji z zachodnioeuropejską konwencją wyobrażeń. Za najważniejszego 
artystę tego nurtu należy uznać Wiktora Wasniecowa, autora m.in. polichro-
mii soboru Włodzimierskiego w Kijowie (1866–1896) i projektu zachowanej 
w nielicznych fragmentach (np. w soborze Marii Magdaleny w Warszawie) 
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mozaiki Tobą raduje się wszelkie stworzenie w soborze Aleksandra Newskie-
go w Warszawie (1912). Tego artystę chwalono za to, że „odświeżył” stare 
tradycje malarskie. 
 Sztukę rosyjską XIX stulecia, nieco wbrew tradycyjnej historiografii, 
należy jednak rozpatrywać dwutorowo. Podstawowy nurt artystyczny sy-
tuować należy w obrębie dziedzictwa ogólnoeuropejskiego. Jednak równo-
cześnie pamiętać trzeba, że z tego właśnie okresu zachowała się olbrzymia 
liczba ikon, które reprezentowały zupełnie inną estetykę. Powstawały one 
dla potrzeb odbiorców, należących do różnych grup społecznych. Jakkolwiek 
ikony petersburskie, czy moskiewskie tego czasu charakteryzuje zwykle da-
leko posunięty okcydentalizm, to należy pamiętać o masie warsztatów, które 
pracowały dla uboższych odbiorców, a gdzie powstawały tzw. krasnuszki – 
inaczej „ikony ubogie”, pod względem ikonograficznym bliskie ruskiej tra-
dycji, choć dość od niej odległe ze względów formalnych, a w szczególności 
z powodu ich prowincjonalizmu, częstej niepiśmienności malarzy. Jako dzieła 
sztuki przeznaczone dla prywatnych, lecz może nieco bardziej zamożnych 
odbiorców powstawały ikony, które – jak się zdaje – można łączyć z koncep-
cjami Wasniecowa. Zestawiano w nich często dekoracyjne złocone i kryte 
ornamentami tła z noszącymi cechy sentymentalizmu malarstwem. Oblicza 
postaci na ikonach tego rodzaju są często malowane w sposób zachodni, 
z użyciem światłocienia, z przesadnie akcentowanymi dużymi oczami i „łza-
wym” spojrzeniem. 
 Na przełomie XIX i XX wieku sztuka rosyjska dużych centrów arty-
stycznych w pełni wpisywała się we współczesne nurty europejskie, czego 
dobrym przykładem jest twórczość Michaiła Wrubla (1856–1960). Jego dzie-
ła, takie jak Demon (1890), czy Carewna-Łabędź (1900) są znakomitym przy-
kładem rosyjskiego symbolizmu. Jednym z najbardziej interesujących zjawisk 
w sztuce rosyjskiej był „Mir Iskusstwa” (Świat Sztuki), stowarzyszenie ar-
tystyczne założone w Petersburgu przez Sergiusza Diagilewa (1872–1929) 
i Aleksandra Benois (1870–1960). Nazwa organizacji pochodziła od tytułu 
wydawanego przez nich w latach 1899–1904 czasopisma. Artyści związani ze 
stowarzyszeniem, jak Leon Bakst, Konstantin Somow i Wiktor Borisow-Mu-
satow, odwoływali się do różnych tradycji zachodnioeuropejskich, między 
innymi impresjonizmu i symbolizmu. Dążyli także do ochrony rodzimych 
wartości w sztuce, co przejawiało się przede wszystkim w czerpaniu moty-
wów z rosyjskiego folkloru oraz w postulacie o konieczności ich przenikania 
do życia codziennego. Artyści z „Miru Iskusstwa” propagowali i realizowali 
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sztukę o walorach dekoracyjnych i wysokiej jakości artystycznej, której me-
diami były zarówno malarstwo, grafika książkowa, jak i scenografia, szcze-
gólnie godna uwagi ze względu na związki grupy z baletami rosyjskimi. 
 W tym okresie w twórczości takich artystów jak Kuźma Pietrow-
-Wodkin, Piotr Konczałowski, Aristrarch Lentułow i Natalia Gonczarowa 
był widoczny zwrot ku koloryzmowi i dekoracyjnemu traktowaniu formy 
plastycznej, z wyeksponowanymi wątkami symbolicznymi i orientalnymi, 
a wreszcie – nawiązującymi do tradycyjnej kultury rosyjskiej, który przez 
Michaiła Łarionowa (1881–1964) określany był mianem „prymitywizmu pro-
stego ludu”. Dla Łarionowa i jego otoczenia skupionego między 1910 a 1914 
rokiem w ugrupowaniu „Walet Karowy” (Bubnowyj Walet) taka postawa 
oznaczała inspirowane między innymi twórczością futurystów wyprowadze-
nie sztuki z salonów i odwrócenie się od form estetyzujących i indywidual-
nych na rzecz przedmiotów pogardy uważanych za nieestetyczne. W 1911 
roku Łarionow stworzył kierunek malarski zwany łuczyzmem, który oznaczał 
ostateczne zerwanie z przedmiotowością sztuki i podporządkowanie malar-
stwa prawom koloru oraz światła. W dalszym ciągu jednak powstawały jego 
„naiwne” obrazy, jak choćby Wenera z 1912 roku.
 Na początku XX wieku pojawiły się w Rosji wielkie nazwiska arty-
stów, których twórczość rozkwitła poza krajem, takich jak Wassily Kandinsky 
(1866–1944), Marc Chagall (1887–1985). Owi artyści wiązali się z głównymi 
nurtami epoki, przede wszystkim z niemieckimi i francuskimi, tworząc sztu-
kę o uniwersalnym charakterze. W twórczości Kandinsky’ego na przełomie 
pierwszej i drugiej dekady XX wieku podczas pobytu artysty w Niemczech 
nastąpiło odejście od przedmiotowości. W 1910 roku powstała też jego Pierw-
sza akwarela abstrakcyjna, a także ukończona została praca O pierwiastku 
duchowym w sztuce. Stanowiła odwołującą się do relacji między muzyką 
a sztukami plastycznymi, teoretyczną podbudowę koncepcji malarstwa abs-
trakcyjnego; określała cel sztuki jako poszukiwanie sił duchowych obecnych 
w człowieku. Zakładano też, że ich odnalezienie jest możliwe dopiero poprzez 
odrzucenie praktyki naśladowania rzeczywistości. „Formy cielesne” powinny 
być przełożone w malarstwie na język abstrakcyjny, a każda forma artystycz-
na powinna stanowić „uzewnętrznienie treści wewnętrznych”. Twórczość 
Chagalla, który był zaliczany do kręgu École de Paris, bliska była symboli-
zmowi i ekspresjonizmowi, a w niektórych aspektach także surrealizmowi, 
ale przede wszystkim była to twórczość bardzo indywidualna, w której ważną 
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rolę pełniły retrospekcje i fantazje (Ja i wieś, 1911; Skrzypek, 1912–1913; 
Zakochani nad miastem, 1915).
 Zarówno Kandinsky, jak i Chagall po rewolucji październikowej 
zaangażowali się w życie artystyczne Rosji. Szczególnie oddziaływały idee 
artystyczne Kandinsky’ego, gdy artysta powrócił do kraju na kilka lat, po-
dejmując po rewolucji październikowej pracę we Wchutemasie, tj. Wyższym 
Zakładzie Technicznym, a w 1920 roku zakładając Inchuk, czyli Instytut Kul-
tury Artystycznej. Podobne, lecz zmierzające w innym kierunku tendencje 
pojawiły się w twórczości Kazimierza Malewicza (1891–1935). Po 1910 roku 
były widoczne w niej wpływy idei głoszonych przez Łarionowa, pojawiały 
się tematy ludowe, obrazujące pracę chłopów, przedstawioną w prymitywi-
zowanych, kubicznych formach (Drwal, 1912; Głowa chłopa, 1912). Sztuka 
Malewicza zmierzała ku prostocie, oddaniu ciężaru, geometryczności kształ-
tów i sile kolorytu. Okres lat 1911–1915 jest określany w twórczości artysty 
mianem kubofuturystycznego i w nim właśnie szczególnego znaczenia zdaje 
się nabierać malewiczowskie rozumienie tradycji dawnej sztuki ruskiej – z jej 
wyjątkowymi przejawami: ikon oraz łuboku.
 W sztuce Malewicza dochodziło do wyjątkowego połączenia warto-
ści współczesnych i wiecznych, industrializmu i ikoniczności. W 1915 roku 
artysta napisał broszurę Od kubizmu i futuryzmu do suprematyzmu (nowy re-
alizm malarski) i po raz pierwszy wystawił swoje obrazy suprematystyczne, 
a wśród nich Czarny kwadrat (nazywany przez samego artystę Czterokątem). 
Istotą nowego kierunku było zerwanie z narracją, dążenie do kreowania sztuki 
niemimetycznej, która jednak za sprawą form geometrycznych miała opisy-
wać lub obrazować zasady świata duchowego i doprowadzić do odnalezie-
nia „czystej sztuki”. Podobne tendencje sztuki o geometrycznych formach, 
a zarazem utylitaryzmu pojawiły się w działalności wielu innych artystów: 
El Lissitzky’ego (Łazara Lisickiego), Aleksandra Rodczenki, Włodzimierza 
Tatlina, Nikołaja Sujetina i Olgi Rozanowej.
 Po rewolucji październikowej wymienieni artyści zaangażowali się 
w budowę nowego systemu, w którym sztuka miała grać istotną rolę, jako 
medium współtworzące nowy świat dla nowego człowieka. Byli przekonani, 
że zwrotowi, jaki dokonał się w sferze politycznej i społecznej, powinien 
towarzyszyć analogiczny zwrot w sferze sztuki, odrzucenie przez nią wszel-
kich burżuazyjnych formuł i powstanie nowej, rewolucyjnej estetyki. Ważna 
funkcja przypadła Anatolijowi Łunaczarskiemu, który od 1917 roku był lu-
dowym komisarzem oświaty, a swojemu sposobowi rozumienia roli sztuki 
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w rewolucyjnej rzeczywistości poświęcił kilka prac. Jego artykuł Rewolucja 
i sztuka napisany w 1920 roku o obowiązku działalności kulturalnej państwa 
i edukacji artystycznej, był pochwałą propagandy i agitacji, a równocześnie 
zawierał twierdzenie, że to właśnie państwo powinno dawać sztuce „rewo-
lucyjną inspirację”. W oficjalnym systemie pierwszych porewolucyjnych lat 
to właśnie suprematyzm odegrał znaczącą rolę w powstaniu propagandowej 
masowej sztuki używanej do celów rewolucji, a sam Malewicz przeniósł się 
w 1919 roku do Witebska, gdzie wkrótce pod jego kierunkiem powołano 
ugrupowanie Unowis (Krzewiciele Nowej Sztuki). Jego celem miało być 
zjednoczenie wszystkich sztuk plastycznych, literatury, teatru, muzyki, nauki 
i techniki dla wspólnego, postępowego celu. W ulotce Unowisu z 1920 roku 
zapisano cele zjednoczonych w tej grupie artystów: „Nie będziemy tragarza-
mi sztuki Grecji i Rzymu […], nie będziemy dyżurnymi antykwarycznych 
sklepów. Niesiemy nowe miasta. Niesiemy światu nowe rzeczy i inaczej je 
nazwiemy”. 
 Suprematyzm miał stanowić model nowej duchowo-materialnej kul-
tury artystycznej. Jego zasady organizowały porewolucyjną sferę publiczną, 
a motywy pojawiały się w bardzo różnych kontekstach, w tym jako dekoracje 
okolicznościowych uroczystości. El Lissitzky w tym samym mniej więcej 
czasie, kiedy opublikowano cytowany manifest, pisał: „Obraz, który był ikoną 
dla burżuja, umarł. Artysta z odtwórcy przekształcił się w konstruktora nowe-
go świata przedmiotów”. Wypowiedź sugerowała nową rolę artysty w rewo-
lucyjnej rzeczywistości, nakładając nań konieczność szczególnych kompeten-
cji. Wśród najbardziej znanych przykładów dzieł, które można wyprowadzić 
z idei suprematyzmu wymienić można Model pomnika III Międzynarodówki 
Tatlina z lat 1919–1920, słynny plakat Lissitzky’ego z 1919 roku Czerwonym 
klinem bij białych, jego O dwóch kwadratach. Bajeczka suprematyczna w sze-
ściu obrazkach (1920) oraz Projekt trybuny Lenina (1924).
 Jednak, mimo zaangażowania politycznego awangardowych artystów 
w kolejnych latach po rewolucji następował stopniowy odwrót od propagowa-
nych przez nich idei. W 1922 roku organizowano wystawy pieriedwiżników 
i realistów. W czasie ekspozycji pojawiły się wydawnictwa, w których postu-
lowano pokazywanie „życia współczesnej Rosji” i „całe pracowite życie jej 
różnorodnych narodowości”. W tym też okresie powstało Stowarzyszenie Ar-
tystów Rewolucyjnej Rosji (AChRR). Jego manifest odrzucał „abstrakcyjne 
wymysły dyskredytujące naszą rewolucję w oczach światowego proletariatu”. 
W ten sposób powstawały koncepcje, które miały ostatecznie doprowadzić do 
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sformułowania zasad „realizmu socjalistycznego” w sztukach plastycznych, 
co nastąpiło w latach trzydziestych. 
 Już jednak w latach dwudziestych w sztukach plastycznych doko-
nywał się stopniowy powrót do narracji, a nawet więcej – następowała jej 
emancypacja i podporządkowanie form plastycznych, często dość prostym 
przekazom o charakterze agitacyjnym, łączenie „postępowych” treści z for-
mami artystycznymi odwołującymi się do koncepcji realizmu, a równocześnie 
„pełnego patosu” antyku (co postulował Lenin), przy licznych nawiązaniach 
do rodzimego folkloru. Nierzadko w sztuce propagandowej lat dwudziestych 
korzystano również z modeli ikonograficznych pochodzących ze sztuki pra-
wosławnej, czego najbardziej chyba znamiennym przykładem był plakat 
z 1920 roku autorstwa Wiktora Deni z Trockim w przebraniu rycerza na ko-
niu, przebijającego włócznią smoka (z napisem „Kontrrewolucja”), w sposób 
oczywisty wzorowany na ikonografii św. Jerzego. W takich przypadkach bez 
wątpienia usiłowano odwoływać się do powszechnie zrozumiałego języka, 
jakim posługiwało się malarstwo ikonowe, przekazując jednak za jego sprawą 
treści propagandowe, odnoszące się do bieżących wydarzeń politycznych. Ce-
lem tej sztuki, podobnie jak rosyjskiej awangardy, było stworzenie „nowego 
człowieka” i świata dla niego, lecz droga do osiągnięcia tego celu pozosta-
wała całkiem odmienna.

*****
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goSpodarka roSji

1. położenie i zasoby naturalne 

 Państwo rosyjskie posiada bardzo bogate tradycje historyczne, jed-
nak w obecnym kształcie figuruje na politycznej mapie świata dopiero od 
1991 roku, gdy ostatecznie rozpadł się Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. ZSRR był od zakończenia II wojny światowej aż do 8 XII 1991 
roku jednym z dwóch istniejących wówczas światowych supermocarstw1. 
Zajmował ogromny obszar całej Europy Wschodniej oraz Azji Północno-
-Wschodniej i Środkowej o łącznej powierzchni 22,4 mln km kw. (16,5 proc. 
powierzchni świata). Było to państwo o ustroju komunistycznym, federalnym, 
składające się z 15 tzw. socjalistycznych republik radzieckich. Zdecydowanie 
największą i najważniejszą z nich była Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna 
Republika Radziecka (RFSRR), której Rada Najwyższa, w wyniku burzli-
wych wydarzeń poprzedzających upadek ZSRR, dnia 12 VI 1990 roku ogło-
siła formalną niepodległość. Podobnie jak pozostałe republiki, w rezultacie 
rozwiązania ZSRR stała się suwerennym podmiotem prawa międzynarodowe-
go, działającym w tych samych granicach, jak poprzednio RFSRR. Jej nowy 
ustrój określiła konstytucja przyjęta w ogólnonarodowym referendum 12 XII 
1993 roku, która także zatwierdziła dwie równorzędne, oficjalne nazwy pań-
stwa: Rosja i Federacja Rosyjska. Na podstawie zawartych porozumień pań-
stwo to jest prawnym sukcesorem byłego ZSRR.

1 Drugim były Stany Zjednoczone Ameryki, które wraz z ZSRR tworzyły tzw. bipolarny (biegunowy) 
układ ówczesnego świata. Po upadku ZSRR układ ten przekształcił się w hegemoniczny – ze Stanami 
Zjednoczonymi jako jedynym supermocarstwem.
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 Współczesna Rosja jest największym terytorialnie państwem świa-
ta2. Obejmuje 17098 tys. km kw. (12,6 proc. powierzchni lądowej świata) 
– znacznie więcej niż kolejne pod tym względem państwa: Kanada (9985 
tys. km kw.), Chiny (9573 tys. km kw.), Stany Zjednoczone Ameryki (9522 
tys. km kw.), Brazylia (8515 tys. km kw.). Zajmuje większą część Europy 
Wschodniej i Azji Północnej – 1/4 jej obszaru przypada na Europę, a 3/4 na 
Azję. Gigantyczne rozmiary terytorium rosyjskiego podkreśla jego rozcią-
głość, wynosząca w kierunku równoleżnikowym ok. 9 tys. km, a południko-
wym – ok. 4 tys. km. Obszar ten jest podzielony na 11 stref czasowych; róż-
nica czasu między strefą moskiewską a najdalej na wschód wysuniętą częścią 
Czukockiego Okręgu Autonomicznego wynosi 10 godzin. Należy dodać, że 
oprócz terytorium lądowego do Rosji należy bardzo duża powierzchnia mor-
ska, licząca ok. 9 mln km kw., na którą składają się: pas wód terytorialnych 
wzdłuż wszystkich brzegów morskich o szerokości 16 mil morskich (22,2 
km), strefa ekonomiczna wód przybrzeżnych o szerokości 200 mil morskich 
(370 km), szelf kontynentalny3 i rosyjski sektor Arktyki4. 
 Ze względu na tak wielkie terytorium, położenie geopolityczne Ro-
sji jest bardzo złożone. Granice tego państwa liczą ogółem ok. 58 tys. km, 
z czego 20 tys. przypada na granice lądowe z 14 państwami Europy i Azji, 
a 38 tys. na granice morskie z 11 państwami Europy, Azji i Ameryki Północ-
nej. Do sąsiadów Rosji należą największe gospodarcze potęgi świata5: Unia 

2 Dane statystyczne dotyczące powierzchni i ludności Rosji pochodzą z: Россия 2012: Статистический 
справочник [Федеральная служба государственной статистики (Росстат)], Москва 2012.

3 Jest to podwodne przedłużenie kontynentów sięgające do głębokości ok. 200 m poniżej poziomu morza. 
Jego szerokość jest zmienna. Zewnętrzna granica szelfu kontynentalnego wyznacza granicę jurysdyk-
cji państwowej; poza którą dno morskie jest, zgodnie z prawem morskim, wspólnym dziedzictwem 
ludzkości. 

4 Zgodnie z opracowaną przez Kanadę w 1925 roku tzw. teorią sektorową, Arktyka została podzielona 
na 5 sektorów należących do państw, które z nią graniczą (z wyjątkiem Islandii): Rosji, Stanów Zjed-
noczonych (Alaska), Kanady, Danii (Grenlandia) i Norwegii. Granice między tymi sektorami zostały 
poprowadzone południkami od północnych punktów granicznych wspomnianych państw do bieguna 
północnego (z niewielkimi odchyleniami). ,,Teoria sektorowa” jest uznawana przez Rosję i inne za-
interesowane państwa, chociaż nie uzyskała dotąd rangi międzynarodowego aktu prawnego i, według 
niektórych koncepcji, nie znajduje umocowania prawnomiędzynarodowego, a na terenie Arktyki panuje 
wolność żeglugi taka jak na morzu pełnym. 

5 Z Unią Europejską graniczy rosyjska eksklawa – Obwód Kaliningradzki na odcinku 240 km z Polską 
i 300 km z Litwą; od Stanów Zjednoczonych dzieli Rosję cieśnina morska o szerokości zaledwie 4 km 
(między rosyjską Wyspą Ratmanowa i amerykańską Wyspą Kruzenszterna, położonymi w Cieśninie Be-
ringa), granica z Chinami biegnie tylko na lądzie i liczy 4350 km, natomiast granica morska z Japonią, 
która przechodzi przez cieśniny La Perouse’a i Kunaszir, nie została dotąd ostatecznie uregulowana, 
ponieważ Japonia rości pretensje do południowej części Wysp Kurylskich, odebranych jej przez ZSRR 
po II wojnie światowej.
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Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny i Japonia, które jednocześnie są jej 
największymi partnerami gospodarczymi. 
 Rosyjscy analitycy są zgodni w ocenie, że położenie geopolityczne 
ich kraju po rozpadzie ZSRR znacznie się pogorszyło: zwiększyła się liczba 
sąsiadów, których część odnosi się do Rosji nieprzyjaźnie, utrudniony jest 
dostęp do najważnych dla Rosji portów morskich, a także do węzłów dróg 
samochodowych i kolejowych, które dawniej leżały w ZSRR, a znalazły się 
za granicą (przede wszystkim w państwach bałtyckich i na Ukrainie)6, duże 
problemy sprawia transport rurociągowy przez Ukrainę i Białoruś. Bardzo 
napięte stały się stosunki z państwami Kaukazu, zwłaszcza z Gruzją na tle 
konfliktu dotyczącego Osetii Północnej i Abchazji. Rozpadł się system państw 
socjalistycznych, współpracujących w strukturach Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej, co spowodowało zerwanie większości związków kooperacyj-
nych i handlowych Rosji z tymi państwami. 
 Rosja pragnie pełnić rolę lidera wobec państw – byłych republik 
ZSRR. Dlatego też z jej inicjatywy i przy poparciu przywódców Białorusi 
i Ukrainy, jednocześnie z rozwiązaniem ZSRR została powołana organizacja 
międzynarodowa integrująca te państwa (z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii) 
o nazwie Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Należy do niej jedenaście 
państw: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, 
Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Rosji bardzo zależy 
na utrzymaniu z nimi bliskich, uprzywilejowanych stosunków politycznych 
i gospodarczych7. Służyć temu mają liczne inicjatywy podejmowane we 
WNP, spośród których do najważniejszych należą: Związek Białorusi i Rosji, 
Unia Ekonomiczna Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu oraz Wspólna 
Przestrzeń Gospodarcza Rosji, Białorusi i Kazachstanu (2011). Rezultaty tych 
inicjatyw są ograniczone, a niekiedy mają tylko pozorny charakter.
 Ze względu na bardzo duży potencjał gospodarczy oraz stosunkowo 
niski, lecz podnoszący się poziom rozwoju, Rosja weszła do ugrupowania 
czterech największych gospodarek tzw. rozwijających się, zwanych także 
,,wschodnimi potęgami gospodarczymi’’. Ugrupowanie to nosi nazwę BRIC 
– od pierwszych liter państw członkowskich: Brazylii, Rosji, Indii i Chin8. 

6 W granicach Rosji znalazły się tylko trzy duże porty morskie niezamarzające: w części europejskiej 
Murmańsk i Kaliningrad (dostęp do tego ostatniego jest utrudniony, bowiem wymaga przekroczenia 
3 granic międzypaństwowych), a w części azjatyckiej zespół portowy Władywostok–Nachodka.

7 Н. Н. Шумский, Региональные экономические объединения постсоветских государств, Минск 
2010.

8 W 2011 roku do grupy BRIC dołączyła Republika Południowej Afryki.
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Według niektórych analityków międzynarodowych, państwa te mają predys-
pozycje stać się być może już w połowie bieżącego stulecia, największymi 
potęgami gospodarczymi świata. Pisano o tym w prognozie banku Goldman 
Sachs – jednego z największych inwestycyjnych banków świata. Jednak 
trudno przewidzieć stopień trafności tych prognoz, niemniej jednak miejsce 
BRIC we współczesnym świecie zasługuje na baczną uwagę, bowiem na 
wymienione cztery państwa przypada 42 proc. ludności świata i 19,1 proc. 
światowego PKB według kursów walut, a 25,7 proc. według PPP9. 
 Wpływ przesłanek geopolitycznych na rosyjską gospodarkę wyraża 
się także w funkcjonowaniu dużego kompleksu militarno-przemysłowego. 
Dawniej służył zaspokajaniu potrzeb armii ZSRR. Był to bardzo rozbudo-
wany system przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego oraz powiązanych 
z nimi organizacji badawczo-rozwojowych, jednostek doświadczalnych, 
korzystających z priorytetowego dostępu do najlepszych zasobów ludzkich 
i materialno-technicznych. W ostatnich latach istnienia ZSRR kompleks ten 
obejmował ok. 1800 dużych przedsiębiorstw, zatrudniających ogółem ok. 
4,5 mln osób, w tym 800 tys. pracowników badawczo-rozwojowych. Po 
utworzeniu w 1992 roku na bazie armii radzieckiej sił zbrojnych Federa-
cji Rosyjskiej, okazało się, że odziedziczony po ZSRR kompleks militar-
no-przemysłowy jest zbyt duży. Konieczna stała się konwersja wielu jego 
elementów, tzn. przeprofilowanie produkcji wojskowej na potrzeby cywilne. 
To spowodowało zaś spadek produkcji przemysłowej i eksportu10, a także 
dodatkowe obciążenie budżetu państwa wysokimi kosztami konwersji. Po-
mimo tego procesu, siły zbrojne Rosji nadal są bardzo duże: w 2009 roku 
liczyły 1495 tys. osób, co stawiało Rosję na czwartym miejscu w świecie (po 
Chinach, Indiach i Stanach Zjednoczonych), a wydatki na obronę narodową 
stanowiły 14 proc. budżetu centralnego. Pod względem ostatniego wskaź-
nika Rosja była na szóstym miejscu za: Stanami Zjednoczonymi, Indiami, 
Chinami, Izraelem i Chile (dla porównania w Polsce personel sił zbrojnych 
jest około 10 razy mniejszy, a wydatki na obronę stanowiły 5,1 proc. budżetu 
państwa)11. 

9 Bliższe dane statystyczne na temat BRIC w porównaniu do UE zawiera publikacja: The European Union 
and the BRIC countries [2012 edition, Eurostat, Publications Office of the EU], Luxembourg 2012.

10 Udział ZSRR w światowym handlu bronią wynosił ok. 1/3, a udział Rosji w tym handlu w latach 
dziewięćdziesiątych spadł do 5 proc. 

11 „Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012” [GUS], 2012, s. 145–146.
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 Wielkie terytorium Rosji kryje gigantyczne, największe w świecie 
zasoby nieomal wszelkich zasobów naturalnych: surowców mineralnych, 
zasobów wodnych, leśnych, źródeł energii12. Popularne powiedzenie, że wy-
stępuje tam cała tablica Mendelejewa tzw. układu okresowego pierwiastków, 
nie jest wcale przesadą. Okoliczność ta ma zasadnicze znaczenie dla gospo-
darki rosyjskiej. Należy dodać, że dotychczasowe rozpoznanie geologiczne 
nie pozwoliło jeszcze zidentyfikować wielu zalegających złóż surowcowych, 
a eksploatacja wielu już zbadanych, nie została rozpoczęta. Ten stan dotyczy 
przede wszystkim ogromnych zasobów Arktyki; ostrożne szacunki poda-
ją, że zalegające pod dnem należących do Rosji mórz północnych13 zasoby 
ropy naftowej i gazu ziemnego stanowią ok. 20 proc. zasobów światowych. 
Rozmieszczenie zasobów oraz geologiczne warunki ich położenia są jed-
nak niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia; wydobycie surowców 
i transportowanie ich do bardzo oddalonych rejonów zużycia pociąga za sobą 
wysokie koszty. Z tego powodu rosyjski koncern Gazprom odstąpił na jakiś 
czas od zaplanowanego już eksploatowania złóż arktycznych. 
 Szczególnie duże znaczenie dla gospodarki Rosji mają zasoby su-
rowców energetycznych, a zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego, które 
są wykorzystywane także w celach geopolitycznych. Rosja jest największym 
w świecie producentem tych surowców. W 2011 roku wydobycie ropy naf-
towej wyniosło 509 mln ton (13 proc. wydobycia światowego), zaś gazu 
ziemnego – 669 mld m sześć. (21 proc. wydobycia światowego)14. Surowce 
te stanowią najpoważniejszą pozycję w rosyjskim eksporcie: w 2009 roku 
eksport ropy naftowej wynosił 243,1 mln ton, co stanowiło 11,8 proc. (drugie 
miejsce w świecie za Arabią Saudyjską) światowego eksportu tego surowca, 
a gazu ziemnego – 20,5 proc. (pierwsze miejsce w świecie)15. W ostatnich 
latach, w związku z globalnym kryzysem finansowym, eksport ten ulegał 
dużym wahaniom, jednak mimo tego trendu był najważniejszym źródłem 
dochodów budżetowych. Ocenia się, że w 2010 roku przychody z eksportu 
ropy i produktów naftowych stanowiły 44 proc. wszystkich dochodów budże-

12 Zob. С. Г. Тяглов, Природно-ресурсный потенциал России, [w:] Н. Г. Кузницов, С. Г. Тяглов, 
Национальная экономика: система потенциалов, Москва 2009, s. 60–101.

13 Wspomniane wody według geografii europejskiej należą do Oceanu Atlantyckiego, lecz geografia ro-
syjska określa je inaczej – jako tzw. Północny Ocean Lodowaty.

14  Россия 2012…, s. 51.
15  „Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012”, 2012, s. 402–403.
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towych16. Według innych szacunków wpływy te stanowiły ok. 10 proc. PKB 
(zob. Tabela 1).

Tabela 1
Przychody Rosji z eksportu ropy naftowej

rok mld uSd1 proc. pkB
2007 177,7 8,4
2008 241,0 10,6
2009 148,7 7,0
2010 206,3 9,2
2011 275,8 11,6

Źródło:  opracowano na podstawie – Strona internetowa [dalej: SI] Międzynarodowego 
Fundusz Walutowego, www.imf.org, inf. z 5 XII 2012.

 Rosja, tak bogata w zasoby mineralne, pod względem klimatyczno-
-glebowych warunków produkcji rolnej nie jest w tak dobrej sytuacji. Więk-
szość jej powierzchni (ok. 70 proc.) zajmuje tundra i tajga z ogromnymi 
błotami i wieczną marzłocią, pustynie arktyczne i różnego rodzaju nieużytki. 
Ziemie wykorzystywane rolniczo stanowią tylko 13 proc. ogólnej powierzch-
ni (w Polsce 59 proc.), a ich jakość jest przeważnie niska. Ten stan wynika 
przede wszystkim z północnego położenia większości użytków rolnych (2/3 
ich areału leży powyżej 48 równoleżnika, podczas gdy w Stanach Zjednoczo-
nych powyżej tej szerokości geograficznej w ogóle się ziemi nie uprawia), 
a także: przeważnie słabej bonitacji gleb, ich nadmiernej albo niedostatecznej 
wilgotności, erozji wodnej i powietrznej, kamienistości i innych czynników 
oraz skażeń chemicznych i radioaktywnych (tylko w wyniku katastrofy czar-
nobylskiej skażeniu uległo 3,6 mln ha użytków rolnych).
 Kilkakrotnie większą niż użytki rolne powierzchnię zajmują lasy. 
Rosja jest najbardziej zalesionym państwem świata, jej tereny leśne zajmują 
51 proc. powierzchni kraju, co stanowi 23 proc. powierzchni leśnej świata. 
Pomimo niskiej produktywności tych lasów, Rosja dysponuje największymi 
w świecie zasobami drewna. Specjaliści rosyjscy oceniają, że tzw. powierzch-
nia efektywna ekonomicznie Rosji stanowi ok. 32 proc. całkowitej powierzch-
ni państwa (dla porównania: w Kanadzie 36 proc., Chinach 62 proc., Stanach 
Zjednoczonych 81 proc.). 

16  Według oceny rosyjskiego ministra energetyki. Cyt. za: W. Konończuk, Najlepszy sojusznik Rosji. 
Kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora naftowego, „Prace OSW”, 2012, nr 39, s. 9.
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2. kapitał ludzki

 Terytorium Rosji jest słabo zaludnione; pod względem liczby ludności 
państwo to zajmuje dziewiąte miejsce w świecie za: Chinami, Indiami, Stana-
mi Zjednoczonymi, Indonezją, Brazylią, Pakistanem, Bangladeszem i Nige-
rią. Liczba ludności Rosji według stanu z 1 I 2011 roku wynosiła 142 865 tys. 
osób, z których prawie 80 proc. zamieszkiwało część europejską. W okresie 
transformacji liczba ta systematycznie spadała. W latach 1991–2009 zmniej-
szyła się o 6,4 mln osób (4,3 proc.), osiągając minimum w 2009 roku na 
poziomie 141,9 mln osób. Zjawisko to wynikało z dwóch negatywnych ten-
dencji demograficznych: spadku liczby urodzeń i wzrostu liczby zgonów. 
W Rosji od 1991 roku występował zamiast przyrostu naturalnego – spadek, 
którego dno zostało osiągnięte w 2001 roku na poziomie 6,6‰. Jeszcze więk-
sze straty demograficzne przyniósł wzrost liczby zgonów, powodujący spadek 
przeciętnej, oczekiwanej długości życia ludzkiego17. Ten ostatni wskaźnik jest 
w Rosji bardzo niski: w 2009 roku wynosił 68,7 roku przeciętnie dla obu 
płci (w Polsce 75,6 roku) i był niższy niż w 1990 roku, gdy wynosił 69,2 
roku. Pod tym względem Rosja zajmowała przedostatnie miejsce w Europie, 
wyprzedzając tylko Albanię. Rosja wyróżnia się także bardzo dużą różnicą 
przeciętnej długości życia według płci: dla kobiet wynosiła ona 74,2 roku, dla 
mężczyzn tylko 62,8 roku – najgorszy wskaźnik w Europie. 
 Tak znaczne pogarszanie się wskaźników demograficznych doprowa-
dziło do kryzysu demograficznego. Władze postanowiły się jemu przeciwsta-
wić, przyjmując w 2007 roku, Koncepcję polityki demograficznej Federacji 
Rosyjskiej na okres do 2025 r. W dokumencie sformułowano cele: stabilizacja 
liczby ludności na poziomie 142-143 mln osób do 2015 roku, a następnie jej 
wzrost do 145 mln w 2025 roku oraz zwiększenie przeciętnej oczekiwanej 
długości życia ludzkiego do 70 lat w 2015 roku i 75 lat w 2025 roku. 

17  Przyczyną takich tendencji był spadek poziomu życia i związane z nim pogorszenie się kondycji 
fizycznej i psychicznej społeczeństwa. Według badania ankietowego Rosstatu (rosyjskiego urzędu 
statystycznego) z 2008 roku, 72 proc. respondentów doświadczało uczucia braku stabilizacji swojego 
położenia, 45 proc. oceniło swoją sytuację materialną jako biedną, 44 proc. obawiało się utraty pracy. 
A. С. Булатов, Национальная экономика, Москва 2011, s. 198–200. Charakterystyczna dla tego kraju 
tzw. nadumieralność mężczyzn spowodowana jest głównie chorobami serca i układu krążenia, których 
częstotliwość jest w Rosji 3-4 razy wyższa niż w państwach zachodnich. Choroby te są przyczyną ok. 
55 proc. zgonów. Россия и страны мира 2010: Статистический сборник [Федеральная служба 
государственной статистики (Росстат)], Москва 2010, s. 51. Słaba kondycja fizyczna społeczeństwa 
rosyjskiego stanowi duże obciążenie dla gospodarki i jest jedną z głównych przyczyn niskiej wydajności 
pracy.
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 Przeciętna gęstość zaludnienia Rosji wynosi zaledwie 8,4 osoby/km 
kw., co jest wskaźnikiem 6-krotnie niższym od przeciętnej światowej (w Pol-
sce wynosiła 122 osoby/km kw.). Wskaźnik ten jest bardzo zróżnicowany te-
rytorialnie: najwyższy w centrum i na południu części europejskiej, najniższy 
na północnym-wschodzie części azjatyckiej. Tak zwana, główna strefa zalud-
nienia rozciąga się od granic zachodnich poprzez centrum i południe części 
europejskiej i biegnie coraz węższym pasem na południu Syberii i Dalekiego 
Wschodu, dochodząc do Oceanu Spokojnego w rejonie Władywostoku. Obej-
muje 1/3 terytorium Rosji i aż 93 proc. jej ludności, podczas gdy pozostała 
część – strefa północna obejmuje 2/3 obszaru państwa i tylko 7 proc. ludności. 
Najgęściej zaludnionym jest obwód moskiewski z miastem stołecznym Mo-
skwą, gdzie przypada przeciętnie 355 osób/km kw., najrzadziej regiony Sy-
berii Wschodniej (2 osoby/km kw.) i Dalekiego Wschodu (1 osoba/km kw.). 
Ludność miejska18 stanowi 73 proc. ogółu ludności (w Polsce 61 proc.). Miast 
liczących ponad 1 mln mieszkańców jest dwanaście, wszystkie są położone 
we wspomnianej głównej strefie zatrudnienia. Największymi są: Moskwa 
(11,5 mln mieszkańców) i Petersburg (4,9 mln).
 Osobliwością Rosji jest system osadnictwa punktowego panujący na 
Dalekiej Północy. Osiedla ludzkie są tam bardzo rozproszone (w Ewenkijskim 
Okręgu Autonomicznym średnia odległość między punktami osadniczymi 
wynosi 180 km) i w ogromnej większości bardzo małe. Jest na tym terenie 
jednak kilka dużych miast, w tym największe w świecie miasta położone 
za kołem polarnym: Murmańsk (309 tys. mieszkańców) i Norylsk (202 tys. 
mieszkańców). 
 Na liczbę i rozmieszczenie ludności istotny wpływ wywierają procesy 
migracyjne, które należy rozpatrywać w dwóch formach – jako wewnętrzne 
i zewnętrzne (międzynarodowe) przemieszczenia ludności. Pierwsze mają 
w Rosji długą tradycję i były przedmiotem bardzo rygorystycznych regulacji 
państwowych. Niejednokrotnie przybierały formę masowego, przymusowego 
przesiedlania nawet całych narodów. W końcu lat pięćdziesiątych XX wieku 
tego rodzaju represji zaniechano, lecz nadal obowiązywały surowe ogranicze-

18  W Rosji przez ludność miejską rozumie się mieszkańców miast oraz tzw. osiedli typu miejskiego (ta 
ostatnia jednostka administracyjna w Polsce nie występuje). Według obowiązujących w tym państwie 
kryteriów, miasto powinno liczyć co najmniej 12 tys. mieszkańców, a osiedle typu miejskiego – 3 tys. 
Ponadto, w jednym i drugim przypadku odsetek ludności pozarolniczej powinien wynosić co najmniej 
80 proc. 
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nia przemieszczania się ludności19. Rozwijające się miasta i ośrodki przemy-
słowe potrzebowały jednak coraz większej liczby pracowników, dlatego też 
w szerokiej skali organizowano wyjazdy do pracy w trybie administracyjnym, 
przede wszystkim w celu zasilenia w siłę roboczą wielkich inwestycji reali-
zowanych na Syberii i Dalekim Wschodzie20. Wyjazdy te były stymulowane 
także bodźcami ekonomicznymi – znacznymi dodatkami do płac. W okresie 
transformacji sytuacja w tym zakresie zmieniła się diametralnie: zaprzestano 
administracyjnego kierowania do pracy, zlikwidowano jednocześnie więk-
szość bodźców ekonomicznych. Nowe rozwiązania spowodowały, że liczba 
migrantów znacznie się zmniejszyła (w 1991 roku wynosiła 4,2 mln osób, 
a w 2008 roku tylko 1,9 mln) i uległ odwróceniu kierunek ich przepływu – 
mieszkańcy z regionów wschodnich i północnych zaczęli teraz wracać do 
centralnych i zachodnich, szczególnie do dużych miast. Na ich miejsce na 
Syberię i rosyjski Daleki Wschód napływają Chińczycy; często bez wyma-
ganych zezwoleń. 
 Migracje zewnętrzne w całym okresie transformacji w Rosji wykazy-
wały saldo dodatnie, co umniejszało negatywne następstwa kryzysu demo-
graficznego. Na początku tego okresu wśród imigrantów przeważali Rosjanie 
przenoszący się z nierosyjskich republik ZSRR, które po rozpadzie ZSRR sta-
ły się formalnie suwerennymi, lecz niestabilnymi państwami, a w niektórych 
toczyły się konflikty zbrojne. Zamieszkali tam Rosjanie stali się mniejszo-
ścią narodową, często niepożądaną i dyskryminowaną, z tego powodu wielu 
z nich postanowiło powrócić do macierzy. Swoistą imigracją był także napływ 
rodzin wojskowych spowodowany wyprowadzeniem wojsk ZSRR z państw 
Europy Środkowo-Wschodniej (najwięcej z Niemieckiej Republiki Demokra-
tycznej) oraz republik bałtyckich. Szczyt tego rodzaju przesiedleń przypadł 
na 1994 rok, gdy do Rosji napłynęło 1 246 tys. osób, a wyemigrowało z niej 
tylko 337 tys. osób.
 W kolejnych latach liczba imigrantów malała, lecz w pierwszej de-
kadzie XXI wieku ponownie wzrosła, tym razem jako czasowa imigracja 
zarobkowa obywateli państw WNP, szukających w Rosji pracy. Było ich tak 
dużo, że Rosja stała się jednym ze światowych liderów pod tym względem. 

19  Do połowy lat siedemdziesiątych kołchoźnicy nie posiadali dowodów tożsamości i nie mogli opuścić 
swojego miejsca zamieszkania bez zezwolenia zarządu tego kołchozu.

20  Jedną z popularnych form takiej migracji były tzw. zaciągi komsomolskie, polegające na organizowaniu 
wyjazdów dużych grup młodzieży do pracy na wielkich budowach prowadzonych we wschodniej części 
ZSRR. 
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W 2011 roku dodatnie saldo migracji międzynarodowych wynosiło 320 tys. 
osób, a łączna liczba imigrantów sięgnęła 10 mln osób, chociaż oficjalne 
zezwolenie na pracę otrzymało tylko 2,3 mln obcokrajowców. Wielu z nich 
osiadło w Rosji na stałe. Ocenia się, że tylko w Moskwie przebywa ok. 1 mln 
imigrantów. Aktualnie udział imigrantów stałych i czasowych (łącznie z nie-
legalnymi) szacuje się na ok. 10-15 proc. ludności aktywnej ekonomicznie.
 Z gospodarczego punktu widzenia duże znaczenie ma struktura ludno-
ści pod względem wieku zdolności do pracy. W Rosji, inaczej niż w Polsce, 
za granicę tego wieku przyjmuje się: 16-59 lat dla mężczyzn i 16-54 lata dla 
kobiet21. Oczywiście, nie wszyscy ludzie w tym wieku mogą podjąć pracę 
zarobkową, nie wszyscy też tego pragną, ale jednocześnie pracę mogą po-
dejmować osoby w wieku młodszym lub starszym niż ustawowy. Dlatego 
też stosuje się pojęcie ,,zasoby pracy”, które obejmuje łącznie dwie kategorie 
ludności: 1) osoby w wieku zdolności do pracy z wyłączeniem ludzi niemo-
gących pracować ze względu na stan zdrowia i korzystających z wcześniejszej 
emerytury; 2) osoby pracujące pomimo wieku młodszego lub starszego niż 
ustawowy wiek zdolności do pracy. Część ludzi tworzących te zasoby nie 
może, pomimo podjętych starań, znaleźć pracy. Tę kategorię określa się jako 
bezrobotnych, natomiast osoby wykonujące najemną pracę zarobkową lub 
pracujące na własny rachunek tworzą kategorię zatrudnionych. Zatrudnieni 
(lecz tylko w wieku zdolności do pracy) oraz bezrobotni tworzą łącznie kate-
gorię ,,ludność aktywna ekonomicznie”.
 W Rosji liczba ludności aktywnej ekonomicznie w okresie transfor-
macji ulegała istotnym zmianom; początkowo znacząco spadła, lecz później 
wzrosła do poziomu nieco przekraczającego stan z 1992 roku. W 2010 roku 
wyniosła 75,5 mln osób (w 1992 roku – 75,1 mln), z czego zatrudnionych 
było 70,9 mln osób, a bezrobotnych 4,6 mln osób. W stosunku do ogólnej 
liczby ludności było to 53,2 proc. (w Polsce 46,2 proc.). Udział kobiet w tej 
kategorii ludności wynosił 48,9 proc. i był także nieco wyższy niż w Polsce 
(45,4 proc.)22. Większość zatrudnionych (58,4 proc.) pracowała w sektorze 
prywatnym, co świadczyło o znacznym zaawansowaniu procesu reform. 

21  W Rosji oraz w innych państwach WNP, nadal obowiązuje ustawowy wiek zdolności do pracy ustalony 
jeszcze w ZSRR. Jest on krótszy niż w UE. Ponadto nadal utrzymuje się szeroko rozpowszechniony 
przywilej jeszcze wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla niektórych grup zawodowych, z któ-
rego korzysta ok. 25 proc. zatrudnionych.

22  „Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012”, 2012, s. 150 i n.
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 W strukturze zatrudnienia według sektorów działalności gospodar-
czej zachodziły zmiany typowe dla państw rozwijających się: zmniejszał się 
udział sektora I (rolnictwo, leśnictwo, myślistwo, rybołówstwo i rybactwo) 
w zatrudnieniu, udział sektora II (przemysł i budownictwo) pozostawał bez 
większych zmian, natomiast udział sektora III (usługi rynkowe i nierynkowe) 
rósł zgodnie z ogólną prawidłowością – im wyżej rozwinięta gospodarka da-
nego państwa, tym niższy jest udział zatrudnionych w sektorze I, a wyższy 
w sektorze II. W Rosji w tym zakresie zachodziły pozytywne zmiany. W ciągu 
zaledwie dekady udział zatrudnionych w sektorze I spadł o 4,8 proc., a w sek-
torze III wzrósł o 5,7 proc. (zob. Tabela 2).

Tabela 2
Struktura zatrudnienia w Rosji i wybranych państwach sąsiednich, według 

sektorów, w latach 2000 i 2010 (dane w proc.)

państwo
2000 2010

Sektor Sektor
i* ii** iii*** i* ii** iii***

Rosja 14,5 28,4 57,1 9,7 27,9 62,3
Chiny 50,0 22,5 27,5 39,6 27,2 33,2
USA 2,6 23,2 74,3 1,6 16,7 81,2

Polska 18,8 30,8 50,4 12,9 30,2 56,9
Legenda:

* rolnictwo, leśnictwo, myślistwo, rybołówstwo i rybactwo
** przemysł i budownictwo
*** usługi

Źródło:  „Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012” [GUS], 2012, s. 168.

 Z Tabeli 2 wynika, że struktura zatrudnienia w Rosji bardzo pozytyw-
nie odróżnia się od Chin, chociaż w tym państwie także zachodzą pozytywne 
zmiany. Nawet w stosunku do Polski, Rosja pod tym względem jest w nieco 
lepszej sytuacji, natomiast od państw wysoko rozwiniętych (Stany Zjedno-
czone) dzieli ją jeszcze bardzo wiele.
 Zwraca uwagę prawidłowość, że zatrudnieni w Rosji posiadają sto-
sunkowo wysokie kwalifikacje formalne. W 2010 roku aż 32,2 proc. spośród 
nich legitymowało się wyższym wykształceniem, 49,7 proc. średnim (w tym 
32,2 proc. średnim zawodowym i 17,4 proc. średnim ogólnokształcącym), 
14,7 proc. zasadniczym zawodowym, a tylko 3,5 proc. podstawowym lub 
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niższym. Okazuje się jednak, że wykształcenie nie ma istotnego wpływu na 
wydajność pracy, która w Rosji jest znacznie niższa niż w Polsce, odwrotnie 
do poziomu wykształcenia. W Rosji przeciętna wydajność pracy (PKB na 1 
zatrudnionego) wynosiła w 2010 roku 18 259 USD, natomiast w Polsce 25 
873 USD. Zaskoczenie budzi też wysoki odsetek bezrobotnych z wyższym 
wykształceniem, który w Rosji wynosił 34,1 proc., podczas gdy w Polsce 12,1 
proc.23

3. System ekonomiczny i jego ewolucja

 Sposobu funkcjonowania w Rosji systemu ekonomicznego nie sposób 
zrozumieć bez choćby powierzchownej znajomości zmian systemowych, ja-
kie zaszły w ostatnim stuleciu. Na początku XX wieku gospodarka Imperium 
Rosyjskiego charakteryzowała się z jednej strony ogromnym potencjałem 
(obszar tego państwa był jeszcze większy niż ZSRR), zaś z drugiej słabym 
wykorzystaniem tego potencjału i ogólnie niskim, lecz bardzo zróżnicowa-
nym poziomem rozwoju. W wyniku przewrotu politycznego w 1917 roku 
i długiej, dramatycznej wojny domowej władzę przejęła frakcja bolszewicka 
na czele z W. I. Leninem, która postawiła jako cel zbudowanie pierwszego 
w świecie państwa komunistycznego. Państwem tym miała być Rosja Ra-
dziecka, na bazie której utworzono w końcu 1922 roku ZSRR.
 Podstawą gospodarki komunistycznej było upaństwowienie praktycz-
nie wszystkich podmiotów gospodarczych i posiadanych przez nie środków 
produkcji (łącznie z ziemią i bogactwami naturalnymi) oraz wysoko scentra-
lizowane zarządzanie całą gospodarką narodową za pomocą obligatoryjnego 
planowania gospodarczego, ściśle podporządkowanego centralnym decyzjom 
politycznym. Model ten wykluczał funkcjonowanie rynku konkurencyjnego, 
którego dystrybucyjne funkcje przejął bardzo rozbudowany, wieloszczeblowy 
aparat biurokratyczny. Nowy system gospodarczy nazwano ,,systemem naka-
zowo-rozdzielczym” albo ,,systemem gospodarki centralnie planowanej”24, 
a po jego upadku zaczęto też używać określenia ,,realny socjalizm”, ponieważ 
w praktyce różnił się bardzo od swej teoretycznej podstawy – marksizmu. 
Przy jego wdrażaniu wykorzystano wszelkie możliwe instrumenty, włącznie 

23  „Rocznik Statystyczny Pracy 2010” [GUS], 2010, s. 136.
24  W języku rosyjskim używa się nazwy komandnaja ekonomičeskaja sistema (Командная экономиче-

ская система) dobrze oddającej charakter tego systemu. 



270

GOSPODARKA ROSJI

z przymusem fizycznym i terrorem. Trudno byłoby w tym miejscu system ten 
opisać, warto jednak zwrócić uwagę na te cechy, które do dzisiaj wywierają 
wpływ na gospodarkę rosyjską. Należą do nich:

 – dążenie do samowystarczalności gospodarczej (tzw. polityka autarkii, wy-
nikająca z ideologicznych tez o ,,wrogim otoczeniu” i ,,konieczności bu-
dowy komunizmu w jednym państwie”), pociągające za sobą ograniczenie 
do minimum wymiany międzynarodowej;

 – zdeformowana struktura sektorowa, w której dominował tzw. dział I (pro-
dukcja środków produkcji wraz z kompleksem militarno-przemysłowym), 
a dział II (produkcja środków konsumpcji) był niedorozwinięty, co powo-
dowało chroniczny deficyt artykułów konsumpcyjnych;

 – koncentracja produkcji w bardzo dużych przedsiębiorstwach o charakte-
rze monopolistycznym (gigantomania), niemających żadnej konkurencji 
i dlatego nieefektywnych, lecz preferowanych przez władze zgodnie z le-
ninowską tezą o przewadze produkcji dużej nad małą;

 – niska wydajność pracy, wynikająca z zacofanej technologii (poza wspo-
mnianym kompleksem militarno-przemysłowym), słabej organizacji pracy 
i braku motywacji do pracy; pracą ręczną zajmowała się 1/3 zatrudnionych 
w przemyśle, 1/2 w budownictwie i 3/4 w rolnictwie;

 – nadmierne w stosunku do wytworzonej produkcji zużycie czynników pro-
dukcji, marnotrawstwo surowców, energii i siły roboczej;

 – niedorozwój sektora usług oraz rolnictwa (w celu wyżywienia ludności 
ZSRR był zmuszony importować co roku 30-45 mln ton zbóż);

 – lekceważący stosunek do środowiska naturalnego i doprowadzenie w wie-
lu regionach do klęsk i katastrof ekologicznych.

 Model gospodarczy ZSRR wykazywał się niską, niedostateczną 
efektywnością, która coraz bardziej się pogarszała25. Gospodarka tego izo-
lowanego i izolującego się mocarstwa nie była w stanie konkurować z ka-
pitalistycznym systemem rynkowym – otwartym, opartym na wolnej kon-
kurencji i postępującej liberalizacji gospodarki. Pod koniec swego istnienia 
ZSRR odstawał od rozwiniętych krajów kapitalistycznych ok. 4-5 razy pod 
względem produktywności pracy, a w rolnictwie nawet jeszcze więcej. Nie-
wydolność gospodarki była główną przyczyną upadku ,,realnego socjalizmu” 
i uruchomienia procesu transformacji systemowej, czyli przejścia od systemu 
nakazowo-rozdzielczego do gospodarki rynkowej.

25  Р. Медведев, Советский Союз: последний год жизни, Москва 2010, s. 94–149, 402–441.
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 W Rosji proces ten rozpoczął się na dobre około dwa lata później niż 
w Polsce – w 1992 roku i podobnie jak w innych państwach postkomunistycz-
nych, polegał na głębokich, trudnych reformach, przede wszystkim: prywa-
tyzacji własności państwowej, likwidacji scentralizowanego obligatoryjnego 
planowania gospodarczego, uwolnienia cen, przebudowy systemu bankowe-
go, uruchomienia rynku kapitałowego, całkowitej zmiany systemu podatko-
wego. Kluczowe znaczenie miała prywatyzacja, którą przeprowadzono po-
spiesznie, dopuszczając do wielu nieprawidłowości26. Prywatyzacja w Rosji 
była nawet bardziej zaawansowana niż w Polsce, jednak w drugiej połowie 
2000 roku miały miejsce przypadki renacjonalizacji. Niektóre obiekty uprzed-
nio sprywatyzowane zostały odebrane przez państwo, najczęściej z powodu 
niezapłacenia przez ich właścicieli należnych podatków (m.in. spółka yukos 
Michaiła Chodorkowskiego). Podobnie było na Ukrainie, natomiast Białoruś 
pod tym względem była i nadal pozostaje bardzo opóźniona (zob. Tabela 3).

Tabela 3
Udział sektora prywatnego w gospodarce krajowej Rosji i wybranych 

państw sąsiednich (dane w proc. PKB)

państwo 1991 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010
Rosja 5 25 50 60 70 70 70 70 65 65 65 65
Białoruś 5 10 10 15 20 20 25 25 25 30 30 30
Ukraina 10 10 40 50 55 60 65 65 65 65 60 60
Litwa 10 20 60 70 70 70 75 75 75 75 75 75
Polska 40 45 55 60 65 70 75 75 75 75 75 75

Źródło:  Transition report 1999: Ten years of transition [EBRD], London 1999; Transi-
tion report 2003: Integration and regional cooperation [EBRD], London 2003; 
Transition report 2010: Recovery and reform [EBRD], London 2010.

 Reformy były prowadzone w warunkach destabilizacji politycznej 
i gospodarczej, konfliktów społeczno-narodowościowych, gwałtownego po-
gorszenia się poziomu życia, a ponadto bez żadnego doświadczenia, bowiem 

26  Noblista J. E. Stiglitz pisał na ten temat: „Rosja przedstawia dramatyczny przykład prywatyzacji, 
którą ogarnął amok. Wraz z upadkiem komunizmu i rozpadem efektywnego państwa, Rosja, niegdyś 
drugie supermocarstwo, stała się coraz bardziej zależna od swoich zasobów naturalnych […]. Borys 
Jelcyn potrzebował pomocy, aby wygrać wybory w 1996 r. na drugą kadencję, a mała grupa oligarchów 
była zdolna organizacyjnie (i finansowo) udzielić mu pomocy – w zamian za kontrolę nad rozległymi 
bogactwami naturalnymi kraju”. J. E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji: propozycje usprawnień, 
Warszawa 2007, s. 161.
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ta transformacja miała charakter bezprecedensowy. W jej trakcie popełnio-
no liczne błędy, prowadzące między innymi do głębokiego rozwarstwienia 
społeczeństwa27. Szybko ukształtowała się nieliczna, lecz bardzo wpływowa 
w świecie polityki warstwa oligarchii kapitalistycznej. Jednocześnie aparat 
państwowy nie rezygnował ze swej dominującej, siłowej pozycji. Wskutek 
prywatyzacji przeważającej części przedsiębiorstw państwowych władza nie 
mogła – jak w ,,realnym socjalizmie” – zarządzać za pomocą dyrektywnych 
planów, wobec czego jej głównym narzędziem oddziaływania na gospodarkę 
stały się instrumenty prawno-administracyjne, a szczególnie administracyjne: 
różnego rodzaju nakazy i zakazy – decyzje, zezwolenia, rozdzielniki, normy, 
standardy, licencje, stosowane uznaniowo i często w sposób niejawny. Głów-
nie za ich pomocą biurokratyczny aparat państwowy kontrolował biznes, 
oczywiście w sposób arbitralny i według własnych preferencji.
 Powiązania władzy z biznesem miały charakter nietransparentny, co 
tworzyło dogodne warunki do nielegalnej działalności gospodarczej, korup-
cji, nepotyzmu i innych zjawisk niezgodnych z prawem (według ostrożnych 
szacunków rosyjskiej statystyki państwowej, udział gospodarki nielegalnej 
w PKB Rosji w 2008 roku wynosił 17 proc.). Tradycyjnie przedmiotem za-
interesowania ze strony aparatu państwowego był przede wszystkim wielki 
biznes, w wyniku czego stopniowo doszło do swoistej fuzji interesów państwa 
z interesami wielkiego kapitału28. Z czasem, szczególnie na początku XXI 
wieku, polityka ekonomiczna państwa nastawiła się na ochronę interesów 
potężnych grup kapitałowych, sterowanych przez wąski krąg wielkich przed-
siębiorców, a istniejące na początku transformacji systemowej szanse ukształ-
towania kapitalizmu demokratycznego, liberalnego i praworządnego, uległy 
całkowitemu zaprzepaszczeniu, powstał najpierw kapitalizm oligarchiczny, 
który później przybrał specyficzną formę ustrojową kapitalizmu państwo-

27  Często stosowanym miernikiem rozwarstwienia dochodowego społeczeństwa jest tzw. współczynnik 
Gini, ukazujący odchylenie od równomiernego rozkładu dochodów w społeczeństwie. Waha się on 
w granicach od 0 (idealna równość dochodów) do 1 (maksymalna nierówność) albo od 0 proc. do 
100 proc. W Rosji w 2009 roku wynosił 42,2 proc., podczas gdy w UE wahał się w granicach 25–36 
proc. (w Polsce 34,2 proc.). Najwyższe wartości współczynnik ten przyjmuje w Ameryce Łacińskiej 
(w Boliwii 57,2 proc., Brazylii 55,0 proc.), dlatego teś powstały bardzo duże dysproporcje majątkowe 
nazywane ,,latynizacją”. Pogłębioną analizę nierówności dochodowych w społeczeństwie rosyjskim 
zawiera praca: Социальная поддержка: уроки кризисов и векторов модернизации, peд. T. M. Ма-
лева, Л. Н. Овчарова, Москва 2010. 

28  Dobrym przykładem powiązań kapitalistyczno-politycznych była wyjątkowa pozycja koncernu Gaz-
prom, o którym mówi się, że ,,odbudowuje struktury utraconego imperium, a strategia Gazpromu jest 
strategią Rosji”. Zob. M. Stuermer, Putin i odrodzenie Rosji, Wrocław 2010, s. 129–145.
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wo-oligarchicznego. Jego istotą jest splot niejawnych powiązań i interesów 
administracji państwowej ze światem wielkiego kapitału, z dominującą rolą 
przywódców politycznych najwyższego szczebla. Taka forma ustrojowa może 
istnieć tylko w warunkach niedorozwiniętej demokracji. Brak autentycznej, 
swobodnej konkurencji spowodował, że gospodarka rosyjska, podobnie jak 
jej radziecka poprzedniczka, odznacza się niską efektywnością ekonomicz-
ną, a jej głównym atutem są wspomniane bardzo duże zasoby przyrodnicze, 
a zwłaszcza surowce energetyczne. 

4. miejsce rosji w gospodarce światowej i europejskiej

 Pozycję gospodarki narodowej Rosji w świecie, podobnie jak każdego 
innego państwa, można ocenić za pomocą wskaźników produktu narodowego 
brutto (PKB). W międzynarodowych analizach porównawczych używa się 
tych wskaźników w dwóch ujęciach: według kursu walut i według parytetu 
(standardu) siły nabywczej29.
 W 2011 roku Rosja wytwarzała PKB o wartości: 1850,4 mld dolarów 
USA (USD) według kursów walut i 2383,4 mld USD według PPP. Było to 
w pierwszym przypadku 3,6 raza więcej niż w odniesieniu do Polski, a w dru-
gim – 3,1 raza. Udział Rosji w PKB całego świata stanowił odpowiednio 
2,7 proc. i 3,0 proc., dając temu państwu w pierwszym przypadku – miejsce 
dziewiąte w świecie, a w drugim szóste (zob. Tabela 4).

29  PKB jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych, obrazującą końcowy rezultat działalności 
wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Wskaźniki PKB według kursów walut otrzymuje się 
po przeliczeniu wskaźników wyrażonych w walucie krajowej przez oficjalny, średnioroczny kurs tej 
waluty do waluty międzynarodowej przyjętej w porównaniach (przeważnie dolara USA lub euro). Tak 
obliczone wskaźniki nie oddają jednak różnic w sile nabywczej danej waluty międzynarodowej (np. 
dolara USA) w poszczególnych państwach, które mogą być bardzo duże. Dlatego częściej w analizach 
międzynarodowych stosuje się wskaźniki PKB przeliczone według współczynników tzw. parytetu siły 
nabywczej (Purchasing Power Parity – PPP), które uwzględniają relacje cen rynkowych danego kraju 
do cen w pozostałych krajach biorących udział w porównaniach i dzięki temu odzwierciedlają siłę na-
bywczą waluty. Zob. „Rocznik Statystyki Międzynarodowej” [GUS], 2010, s. 537). Współczynniki PPP 
są obliczane przez kilka organizacji międzynarodowych: Bank Światowy, OECD i UE (Eurostat). Dane 
zawarte w tym opracowaniu (o ile nie zaznaczono inaczej) pochodzą z zasobów Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego, który korzysta ze współczynników PPP Banku Światowego.
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Tabela 4
Miejsce Rosji w pierwszej dziesiątce największych gospodarek świata 

w roku 2011

państwo
pkB wg kursu 

walut państwo
pkB wg parytetu 

siły nabywczej
mld uSd proc. mld uSd proc.

Świat 69659,6 100,0 Świat 78897,4 100,0
1. Stany Zjedn. 15094,0 21,7 1. Stany Zjedn. 15094,0 19,1
2. Chiny 7298,1 10,5 2. Chiny 11300,0 14,3
3. Japonia 5869,5 8,4 3. Indie 4457,8 5,7
4. Niemcy 3577,0 5,1 4. Japonia 4440,4 5,6
5. Francja 2766,3 4,0 5. Niemcy 3099,1 3,9
6. Wielka Brytania 2417,6 3,5 6. rosja 2383,4 3,0
7. Brazylia 2492,9 3,4 7. Brazylia 2294,2 2,9
8. Włochy 2198,7 3,2 8. Wielka Brytania 2260,8 2,9
9. rosja 1850,4 2,7 9. Francja 2217,9 2,8
10. Kanada 1736,9 2,5 10. Włochy 1847,0 2,3

Źródło:  opracowano na podstawie – SI Międzynarodowego Funduszu Walutowego, www.
imf.org, „World Economic Database”, inf. z 5 XII 2012.

 Z analizy dynamiki zmian udziału Rosji w światowym PKB wynika, 
że jej gospodarka na początku transformacji charakteryzowała się znacznie 
wyższym udziałem w świecie niż w latach następnych. W 1992 roku Rosja 
wytwarzała 4,2 proc. światowego PKB, w następnych latach jej udział sys-
tematycznie spadał aż do poziomu 2,5 proc. w latach 1998–1999, a po 2000 
roku zaczął powoli piąć się do góry, dochodząc do 3,3 proc. w 2008 roku. 
Jednak w związku z globalnym kryzysem finansowym nieco się obniżył (do 
3,0 proc.) i na tym poziomie pozostał. Jak widać, po prawie dwudziestu latach 
transformacji Rosji daleko do osiągnięcia wskaźników udziału w światowym 
systemie gospodarczym, jaki posiadała w momencie rozpoczynania tego 
procesu.
 Ogromny potencjał gospodarki rosyjskiej sugeruje, aby dane porów-
nać do jeszcze potężniejszych sąsiadów: Unii Europejskiej, Stanów Zjed-
noczonych i Chin (zob. Wykres 1). W dalszych rozważaniach będą również 
ukazywane dane dotyczące Polski.
 W porównaniu do UE, gospodarka rosyjska jest wielokrotnie mniej-
sza. W 2011 roku udział UE 27 w światowym PKB stanowił 20,1 proc., a więc 
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był blisko siedmiokrotnie większy niż w przypadku Rosji. Jest charaktery-
styczne, że Unia, podobnie jak Rosja, także cieszyła się najwyższym udzia-
łem w świecie na początku omawianego okresu: w 1992 roku wynosił 26,1 
proc. i systematycznie się obniżał, dochodząc do 20,1 proc. w 2011 roku. 
Prognozy przewidują, że trend spadkowy gospodarki Unii w porównaniu do 
świata utrzyma się w przyszłości, natomiast Rosja będzie stopniowo i powoli 
odzyskiwać pozycję osłabioną w okresie transformacji.

Wykres 1
Udział Rosji, Chin, USA i UE 27 w PKB świata, w latach 1992–2011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie – SI Międzynarodowego Funduszu Walutowe-
go, www.imf.org, inf. z 5 XII 2012.

 W relacji do Stanów Zjednoczonych gospodarka Rosji jawi się jako 
konkurencja stosunkowo mało znacząca. PKB Rosji stanowi zaledwie 15,8 
proc. analogicznego wskaźnika Stanów Zjednoczonych, licząc według PPP 
i jeszcze mniej – 12,3 proc. według kursu walut. Należy dodać, że na począt-
ku transformacji stosunek gospodarki rosyjskiej do amerykańskiej był nieco 
dla tej pierwszej korzystniejszy niż obecnie, lecz niewiele, bowiem udział 
Stanów Zjednoczonych w światowym PKB w dwóch ostatnich dziesięciole-
ciach trochę się obniżył. Natomiast zupełnie inaczej kształtowały się relacje 
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między gospodarkami rosyjską i chińską. Na początku omawianego okresu 
PKB obu tych państw był prawie identyczny, lecz później Chiny kontynu-
owały nieprzerwanie niezwykle wysokie tempo wzrostu, podczas gdy Rosja, 
jak już wspomniano, wprost przeciwnie. W rezultacie, Chiny zdobyły wielką 
przewagę nad Rosją: w 2011 roku PKB PPP Chin był 4,7 raza większy niż 
Rosji (!). Najprawdopodobniej przewaga ta będzie z każdym rokiem rosła, 
bowiem Chiny nawet podczas kryzysu finansowego zadziwiają świat niezwy-
kłą dynamiką wzrostu gospodarczego.
 Wskaźniki PKB PPP dobrze odzwierciedlają potencjał gospodarczy 
kraju, natomiast niewiele mówią o jego rozwoju. Chcąc porównać poszcze-
gólne kraje (lub ich grupy) pod względem rozwoju gospodarczego, należy 
wskaźniki te przeliczyć w stosunku do liczby ludności, otrzymując wskaźniki 
PKB PPP na 1 mieszkańca (per capita). Jeśli porównamy Rosję z innymi 
krajami pod względem tego typu wskaźników, to otrzymamy obraz zgoła inny 
niż w poprzednim przypadku. W Tabeli 5 są podane tego rodzaju wskaźniki 
dla Rosji, niektórych jej sąsiadów oraz dla państw – najbogatszego i najbied-
niejszego spośród 184 państw świata. 

Tabela 5
PKB PPP per capita Rosji i wybranych państw o najwyższym i najniższym 

poziomie tego wskaźnika, w latach 1992 i 2011

1992 2011
Miejsce 

w świecie państwo uSd Miejsce 
w świecie państwo uSd

1. Brunei Darussalam 39368 1. Katar 102933
7. Stany Zjednoczone 24700 5. Stany Zjednoczone 48389

48. rosja 7870 46. Polska 20334
60. Polska 5847 55. rosja 16736

128. Chiny 1027 94. Chiny 8382
184. Mozambik 266 184. Demokratyczna Re-

publika Konga
348

Źródło:  opracowanie własne na podstawie – SI Międzynarodowego Funduszu Walutowe-
go, www.imf.org, inf. z 5 XII 2012.

 Dane statystyczne dowodzą, że pod względem PKB PPP per capi-
ta pozycja Rosji jest gorsza niż pod względem całkowitego PKB. W 2011 
roku Rosja zajmowała 55 lokatę w świecie, gorszą niż w 1992 roku (wtedy 
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była na 48 miejscu). Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna w porównaniu 
z Chinami, które w tym czasie bardzo zmniejszyły swój dystans w stosunku 
do Rosji: w 1992 roku PKB przypadający na jednego Chińczyka był blisko 
ośmiokrotnie mniejszy niż na jednego mieszkańca Rosji, a w 2011 roku różni-
ca ta była już tylko dwukrotna, pomimo, że w tym czasie liczba mieszkańców 
Chin znacznie wzrosła, podczas gdy Rosji zmalała. Sytuacja Polski pod tym 
względem również się poprawiła. Jeśli w 1992 roku PKB w Polsce per capita 
był mniejszy niż w Rosji i lokował Polskę na 60 miejscu w świecie, to w 2011 
roku Polska miała już znaczną przewagę nad wschodnim sąsiadem, zajmując 
46 miejsce. 
 Warto ponadto zauważyć, że dane zamieszczone w Tabeli 5 dowo-
dzą gigantycznej i szybko rosnącej polaryzacji gospodarczej współczesnego 
świata. W 1992 roku w państwie najbogatszym (wtedy był to sułtanat Brunei 
Darussalam) na jednego mieszkańca przypadał PKB 148 razy większy niż 
w państwie najbiedniejszym (Mozambik), natomiast w 2011 roku przewaga 
państwa najbogatszego (Katar) nad najbiedniejszym (Demokratyczna Repu-
blika Konga) sięgnęła 296 razy (!). Polaryzacja ta z każdym rokiem jest coraz 
większa.
 Międzynarodową pozycję gospodarki rosyjskiej należy także porów-
nać do dwóch największych wspólnot europejskich: UE i WNP. Niezbędne 
do tego dane zawiera Tabela 6.

Tabela 6
PKB Rosji na tle UE 27 i WNP w roku 2011

państwo/
Wspólnota

pkB, mld uSd pkB ppp per capita
wg kursu 

walut wg PPP uSd ue 27 = 
100 Wnp = 100

Rosja 1850,4 2383,4 16736 60 139
UE 27 17577,7 15821,3 31607 100 262
WNP 11 2412,1 3362,4 12052 38 100

Źródło:  opracowano na podstawie – SI Międzynarodowego Funduszu Walutowego, www.
imf.org, „World Economic Outlook Database”, inf. z 5 XII 2012.

 W stosunku do UE, PKB Rosji stanowił tylko 15 proc. według PPP 
i 11 proc. według kursów walut, a w przeliczeniu per capita było to 60 proc. 
poziomu unijnego (Polska 64 proc.). Natomiast wśród państw WNP Rosja jest 
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potentatem; wytwarza aż 71 proc. PKB PPP tej organizacji, a według kursu 
walut nawet 77 proc..
 Wskaźniki PKB dobrze odzwierciedlają rozwój gospodarczy, lecz dla 
określenia rozwoju społecznego, który jest pojęciem szerszym, są niewystar-
czające. Dlatego też w międzynarodowych analizach rozwoju społecznego 
stosuje się metody, bazujące na specjalnie dobranych zestawach wskaźników 
– zmiennych. Do najważniejszych, systematycznie prowadzonych analiz tego 
rodzaju należą raporty o rozwoju społecznym świata (Human Development 
Report) opracowywane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(UNDP)30. Raporty te zawierają wskaźniki rozwoju społecznego (HDI) prawie 
wszystkich państw świata, obliczone na podstawie zmiennych odzwierciedla-
jących: rozwój gospodarczy, przeciętną oczekiwaną długość życia ludzkiego 
i wykształcenie ludności. W Tabeli 7 zestawiono wskaźniki HDI Rosji i nie-
których państw sąsiednich za lata 1995–2011.

Tabela 7
Wskaźniki rozwoju społecznego HDI Rosji na tle wybranych państw 

sąsiednich

państwo 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011

Hdi loka-
ta* Poziom

USA 0,883 0,897 0,902 0,904 0,905 0,907 0,906 0,908 0,910 4 b. wysoki
Polska 0,727 0,770 0,791 0,795 0,800 0,804 0,807 0,811 0,813 39 b. wysoki
Rosja 0,675 0,691 0,725 0,733 0,742 0,748 0,747 0,751 0,755 66 wysoki
Chiny 0,541 0,588 0,633 0,644 0,656 0,665 0,674 0,682 0,687 101 średni

Legenda:
* w rankingu 187 państw; lokaty 1–47 zajmują państwa o bardzo wysokim po-
ziomie rozwoju społecznego, 48–94 wysokim, 95–141 średnim, 142–187 niskim.

Źródło:  Human Development Report 2011 [UNDP], New york 2011, s. 131–132; SI Pro-
gramu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, www.hdr.undp.org, „International 
Human Development Indicators, Regional and National Trends in the Human 
Development Index 1980–2011”, inf. z 1 IX 2012.

 Dane w Tabeli 7 świadczą o systematycznej poprawie poziomu spo-
łecznego – zarówno Rosji, jak i jej sąsiadów. Jedynie w 2009 roku, w związ-
ku z globalnym kryzysem finansowym, nastąpiło krótkotrwałe zahamowanie 

30  Ostatnim z takich raportów jest Human Development Report 2011 [UNDP], New york 2011.
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tego procesu, które jednak nie dotyczyło Chin ani Polski. Według klasyfikacji 
UNDP, Rosja mieści się w grupie państw o wysokim poziomie rozwoju spo-
łecznego, natomiast jej sąsiedzi reprezentują poziom bardzo zróżnicowany: 
Stany Zjednoczone należą do ścisłej czołówki światowej, Polska sprawnie 
poprawia swoją pozycję w grupie państw o bardzo wysokim poziomie, na-
tomiast Chiny, które także znacznie poprawiły swoje miejsce, znajdują się 
w kategorii państw o poziomie średnim, zajmując miejsce 101 wśród 187 
klasyfikowanych państw. Spośród państw członkowskich UE wszystkie wy-
przedzają Rosję (najsłabsza z nich – Bułgaria była w 2011 roku na 55 pozy-
cji), natomiast w grupie państw członkowskich WNP Rosja zajmuje drugie 
miejsce za Białorusią. 
 Z porównania wskaźników HDI z omówionymi uprzednio PKB per 
capita wynika, że poziom rozwoju społecznego Rosji jest niższy od rozwo-
ju gospodarczego. Wskaźnik HDI za 2011 rok plasują Rosję na 66 miejscu 
w świecie, podczas gdy wskaźnik PKB na 55 pozycji. Dysproporcja ta wy-
nika przede wszystkim z bardzo niskiej przeciętnej długości życia ludzkie-
go w Rosji (zwłaszcza mężczyzn). Warto zauważyć, że w przypadku Polski 
zachodzi odwrotna sytuacja: poziom rozwoju społecznego jest wyższy niż 
gospodarczego.
 O potencjale rozwojowym danej gospodarki narodowej wiele mówi 
jej międzynarodowa konkurencyjność, badaniem której zajmuje się między 
innymi Światowe Forum Gospodarcze (World Economic Forum, WEF) w Ge-
newie. Na podstawie bardzo bogatej bazy wskaźników wyjściowych (ponad 
100) instytucja ta oblicza indeksy konkurencyjności globalnej (GCI) dla około 
140 państw i na tej podstawie opracowuje rankingi. Miejsca, które Rosja i jej 
sąsiedzi zajmują w tych rankingach, zostały podane w Tabeli 8.
 Lokaty Rosji, a także Stanów Zjednoczonych i Polski, zajmowane 
pod względem konkurencyjności międzynarodowej, są zbliżone do pozycji 
pod względem rozwoju gospodarczego i społecznego, chociaż jest widoczny 
negatywny wpływ aktualnego kryzysu finansowego na tę konkurencyjność 
(największy w Rosji, która w latach 2008–2011 spadła o 15 pozycji). Nato-
miast w przypadku Chin, konkurencyjność była wyraźnie wyższa niż poziom 
rozwoju i w okresie kryzysu wcale nie ucierpiała, lecz wprost przeciwnie – 
poprawiła się. Tendencja ta dobrze rokuje dla dalszego, szybkiego rozwoju 
tego państwa.
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Tabela 8
Miejsca Rosji i wybranych państw sąsiednich w rankingach konkurencyjno-

ści globalnej World Economic Forum

państwo* 2007 2008 2009 2010 2011
USA 1 1 2 4 5
Polska 51 53 46 39 41
Rosja 58 51 63 63 66
Chiny 34 30 29 27 26

Legenda: 
* kolejność państw według miejsca zajętego w 2011 roku.

Źródło:  SI Światowego Forum Ekonomicznego, www.weforum.org, „The Global Compe-
titiveness Report, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12”, inf. z 15 VIII 
2012.

 Należy dodać, że miejsce każdej gospodarki narodowej we współcze-
snym świecie coraz bardziej zależy od poziomu rozwoju sektora badawczo-
-rozwojowego i udziału w działalności innowacyjnej. Pod tym względem Ro-
sja, pomimo posiadania dużego potencjału innowacyjnego, znacząco odstaje 
od światowych liderów, którymi są: Stany Zjednoczone, najwyżej rozwinięte 
państwa UE, Japonia i Izrael31.

5. Wzrost gospodarczy, bezrobocie i inflacja

 W analizach makroekonomicznych zazwyczaj największą uwagę przy-
pisuje się trzem wzajemnie powiązanym zjawiskom, decydującym o sytuacji 
danej gospodarki narodowej: wzrostowi gospodarczemu, bezrobociu i inflacji. 
Wzrost gospodarczy to proces zwiększania się realnej produkcji dóbr i usług 
w całej gospodarce krajowej w danym okresie (najczęściej w roku). Stanowi 
nieodzowną podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego dynamicz-
ny i stabilny wzrost gospodarczy jest głównym celem polityki ekonomicznej 
każdego współczesnego państwa. Powszechnie stosowanym miernikiem tego 
zjawiska jest tempo (stopa) wzrostu PKB, wyrażone procentowym stosun-
kiem przyrostu realnego PKB do jego wielkości w okresie bazowym. Miernik 
ten będzie wykorzystany również w naszych rozważaniach.

31  Л. Б. Вардомский, A. В. Шурубович, Факторы и модели экономик стран СНГ, ,,Мир перемен”, 
2011, № 3, s. 43–58.
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 Wzrost gospodarczy Rosji, podobnie jak Polski i innych państw post-
komunistycznych, w ostatnich dwóch dziesięcioleciach (szczególnie w latach 
dziewięćdziesiątych), był zdeterminowany dokonującą się w tych państwach 
transformacją systemową. Dlatego też dynamikę wzrostu gospodarczego Ro-
sji trudno byłoby porównać do państw, które tej transformacji nie przecho-
dziły. Z tego powodu do prezentowanych porównań przyjęto tylko państwa 
postkomunistyczne: dwa reprezentujące WNP – Białoruś i Ukrainę oraz dwa 
przynależne do UE – Litwę i Polskę (wszystkie są sąsiadami Rosji). Dane te 
zestawiono w Tabeli 9.

Tabela 9
Wskaźniki tempa wzrostu/spadku realnego PKB Rosji i wybranych państw 

sąsiednich, w latach 1990–2011 (dane w proc. do roku poprzedniego)
rok rosja Białoruś ukraina litwa Polska
1990 -4,0 -3,0 -3,4 -5,0 -11,6
1991 -5,0 -1,2 -11,6 -6,2 -7,0
1992 -14,5 -9,6 -13,7 -21,3 2,6
1993 -8,7 -7,6 -14,2 -16,6 3,8
1994 -12,7 -12,6 -23,0 -9,5 5,2
1995 -4,1 -10,4 -12,2 3,5 7,0
1996 -3,5 2,8 -10,0 5,2 6,1
1997 0,8 10,4 -3,2 7,5 6,9
1998 -4,6 8,3 -1,7 7,6 4,8
1999 0,0 1,5 -2,5 -1,1 3,5
2000 10,0 5,8 5,9 12,3 4,3
2001 5,1 4,7 9,2 6,7 1,2
2002 4,7 5,0 5,2 6,8 1,4
2003 7,4 7,4 9,6 10,3 3,9
2004 7,1 11,4 12,1 7,4 5,3
2005 6,4 9,4 2,7 7,8 3,6
2006 8,2 10,0 7,3 7,8 6,2
2007 8,5 8,6 7,9 9,8 6,8
2008 5,2 10,2 2,3 2,9 5,1
2009 -7,8 0,2 -14,8 -14,8 1,6
2010 4,3 7,7 4,1 1,4 3,9
2011 4,3 5,3 5,2 5,9 4,3

Źródło:  Transition report 1999. Ten years of transition…, Annex 3.1: Macroeconomic 
performance tables, s. 73; SI Eurostatu, http://eurostat.ec.europa.eu, inf. z 15 VIII 
2012; SI Statscommittee of the CIS, http://www.cisstat.org, inf. z 16 VIII 2012.
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 Dane w Tabeli 9 pokazują charakterystyczną prawidłowość: wszystkie 
analizowane państwa przechodziły w pierwszym etapie reform systemowych 
recesję transformacyjną. Wystąpiła ona już w 1990 roku (w Polsce nawet jesz-
cze wcześniej), a więc jeszcze przed upadkiem ZSRR. Obserwując wskaźniki 
ówczesnego tempa spadku PKB łatwo można się przekonać, że recesja ta była 
bardzo dotkliwa, lecz jednocześnie zróżnicowana w poszczególnych pań-
stwach: najdłuższa i najgłębsza na Ukrainie, najkrótsza i najpłytsza w Polsce. 
Rosja niewiele pod tym względem była lepsza od Ukrainy, ponieważ w tym 
państwie recesja ciągnęła się od 1990 roku aż do 1996 roku. Najgorszymi 
dla Rosji były lata: 1992 (-14,5 proc. spadku) i 1994 (-12,7 proc. spadku). 
W konsekwencji kumulujących się rok po roku spadków, wytworzony w Rosji 
realny PKB w 1998 roku stanowił tylko 58 proc. analogicznego wskaźnika 
z 1989 roku. Tak głębokiego załamania gospodarczego nie spotyka się w cza-
sach pokojowych i można je porównać tylko ze spadkiem spowodowanym 
II wojną światową. 
 W 1997 roku gospodarka rosyjska weszła na ścieżkę wzrostu, odno-
towując minimalny wzrost PKB, lecz w roku następnym wpadła w kolejną 
recesję. Tym razem nie był to już kryzys transformacyjny, lecz tzw. kryzys 
rosyjski, spowodowany destabilizacją sektora finansów publicznych w tym 
państwie. Kolejny rok (1999) przyniósł rezultat zerowy i dopiero w 2000 roku 
Rosja rozpoczęła odrabianie strat z pierwszej dekady transformacji. Aż do 
2008 roku proces wzrostu przebiegał bardzo pomyślnie, lecz później doszło 
do kolejnego załamania, tym razem wywołanego światowym kryzysem finan-
sowym. Gospodarka Rosji okazała się bardzo wrażliwa na ten kryzys, bowiem 
odnotowała w 2009 roku spadek PKB głębszy niż w Stanach Zjednoczonych 
– państwie, które ten kryzys spowodowało. Rosyjscy analitycy podkreślali, 
że szczególna wrażliwość tej gospodarki na ostatnie załamania koniunktury 
światowej w dużej mierze wynikała z niedostatecznego rozwoju sfery inno-
wacyjnej, surowcowej orientacji gospodarki i znaczącego opóźnienia tech-
nologicznego wielu gałęzi produkcji32. Szczęśliwie, spadek bezwzględnego 
poziomu PKB objął tylko jeden rok, po którym znów gospodarka rosyjska 
zaczęła rosnąć, chociaż w tempie umiarkowanym.
 Podobną dynamiką charakteryzowała się gospodarka Ukrainy, chociaż 
recesja transformacyjna była tam dłuższa i głębsza, jak również załamanie 

32  Национальная инновационная система и государственная инновационная политика Российской 
Федерации [Министерство образования и науки Российской Федерации], Москва 2009, s. 49. 
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spowodowane globalnym kryzysem finansowym też było głębsze. Natomiast 
Białoruś znacznie lepiej poradziła sobie w obu sytuacjach kryzysowych. 
W tym państwie recesja transformacyjna zakończyła się już w 1995 roku, 
a w okresie kryzysu globalnego Białoruś, podobnie jak Polska, wcale recesji 
nie zaznała, odnotowując w 2009 roku wprawdzie bardzo niskie (0,2 proc.), 
lecz jednak dodatnie tempo wzrostu. Tym samym, Białoruś i Polska zasłużyły 
sobie na nobilitujące miano „zielonej wyspy”33.
 W państwach należących do Unii kryzys także okazał się zróżnico-
wany. Polska najwcześniej spośród państw transformacji weszła na ścieżkę 
wzrostu – już w 1992 roku i od tej pory nieprzerwanie notuje dodatnie tempo 
wzrostu, natomiast Litwa przechodziła recesję głębszą i dłuższą.
 Percepcję dynamiki wzrostu gospodarczego ułatwiają wykresy sku-
mulowanych szeregów PKB w odniesieniu do 1989 roku przyjętego jako 
bazowy (1989 = 100). Ze względu na ograniczoną objętość opracowania, 
zamieszczono tylko dwa takie wykresy: dla Rosji i Polski. Wynika z nich, 
że proces transformacji systemowej w obu tych państwach wykazywał cechy 
wspólne: najpierw wystąpił skokowy spadek PKB, po czym następował za-
zwyczaj kilkuletni okres ujemnego tempa wzrostu, a następnie jeszcze dłuż-
szy okres stopniowej odbudowy poziomu przedkryzysowego. Następstwo 
tych zjawisk tworzy swoisty cykl charakterystyczny dla wszystkich państw 
przechodzących tego rodzaju przeobrażenia. Długość poszczególnych faz 
tego cyklu oraz tempo zachodzących zmian były różne w różnych krajach; 
Rosja należała do państw, w których omawiany kryzys był długi i głęboki, 
chociaż nie tak bardzo jak na Ukrainie, natomiast Polska wprost przeciwnie. 
W rezultacie, w Polsce PKB z 1989 roku został odbudowany już w 1995 roku, 
a dalszy nieprzerwany jego wzrost pozwolił w 2011 roku osiągnąć wskaźnik 
blisko dwukrotnie wyższy niż w 1989 roku. Natomiast w Rosji stan PKB 
z 1989 roku został osiągnięty dopiero w 2007 roku, a następnie ponownie 
nastąpił jego spadek i w 2011 roku realny PKB minimalnie tylko (o 3 proc.) 
przekroczył stan z 1989 roku (zob. Wykres 2, Wykres 3).

33  W Europie były ponadto jeszcze dwie inne „zielone wyspy”: Albania i Kosowo. Skład tej grupy budzi 
zaskoczenie. 
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Wykres 2
Skumulowane zmiany realnego PKB Rosji w latach 1990–2011 w stosunku 

do 1989 roku (1989 = 100)

Legenda:
* linia krzywa (oznaczona EBRD-30) ukazuje przeciętne zmiany realnego PKB 
dla 30 państw transformacji systemowej, uwzględnionych w raporcie. 

Źródło:  Transition Report 2011: Crisis in Transition: The People’s Perspective? [EBRD], 
London 2011, passim.

Wykres 3
Skumulowane zmiany realnego PKB Polski w latach 1990–2011  

w stosunku do 1989 roku (1989 = 100)

Legenda:
* krzywa (oznaczona EBRD-30) ukazuje przeciętne zmiany realnego PKB dla 30 
państw transformacji systemowej, uwzględnionych w raporcie. 

Źródło:  Transition Report 2011: Crisis in Transition…, passim.
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 Uogólniając przeprowadzone porównania można stwierdzić, że nie-
prawidłowości w transformacji systemowej, jakich dopuszczono się w Ro-
sji (zwłaszcza w zakresie prywatyzacji) odbiły się negatywnie na dynamice 
wzrostu gospodarczego. Należy dodać, że wzrost gospodarczy jest w Rosji 
bardzo zróżnicowany w przekroju regionalnym. W części europejskiej, której 
powierzchnia stanowi ok. 25 proc. obszaru całego kraju, powstaje ok. 74 
proc. PKB, natomiast w regionach Syberii i Dalekiego Wschodu tylko ok. 
26 proc., jednak z tych ostatnich pochodzi ponad 2/3 wszystkich surowców 
mineralnych i energetycznych kraju. Międzyregionalne dysproporcje w po-
ziomie i tempie wzrostu PKB są w Rosji gigantyczne; świadczą o tym takie 
dane jak: powstawanie w samej tylko Moskwie 20 proc. PKB całego kraju, 
przekraczanie 22 razy PKB na 1 mieszkańca w stolicy w zestawieniu do 
regionu najsłabiej rozwiniętego – Republiki Inguszetia34.
 Zauważone cechy wspólne dynamiki wzrostu gospodarczego doty-
czyły wszystkich państw postkomunistycznych przechodzących tego rodzaju 
przemiany, w których zaistniał swoisty ,,cykl transformacyjny”. Zjawisko to 
jest bardzo interesujące z teoretycznego punktu widzenia. Jego przyczynowe 
uzasadnienie wymagałoby jednak dłuższego wywodu, dlatego w tym opraco-
waniu uwaga zostanie zwrócona na tylko dwa, najważniejsze czynniki tego 
swoistego cyklu. Należą do nich: 

 – gwałtowny spadek zatrudnienia, będący rezultatem splotu wielu zjawisk 
niekorzystnych dla rynku pracy, jak: likwidacja niepełnego (w pewnej 
mierze fikcyjnego) zatrudnienia w warunkach gospodarki nakazowo-
-rozdzielczej, upadek licznych przedsiębiorstw niezdolnych do walki 
konkurencyjnej na rynku, prywatyzacja i wymuszony przez nią wzrost 
wydajności pracy, liberalizacja handlu zagranicznego i w związku z tym 
zaostrzenie konkurencji na rynku krajowym;

 – wysoka inflacja, która spowodowała niemal błyskawiczne obniżenie do-
chodów realnych ludności i tym samym popytu wewnętrznego.

 Z teorii ekonomii wiadomo, że wzrost gospodarczy z jednej strony, 
a bezrobocie i inflację z drugiej, wiąże zazwyczaj stosunek tzw. korelacji 
negatywnej, tzn. jeśli pierwsze z tych zjawisk jest wysokie i rośnie, to drugie 
maleje i odwrotnie. Oczywiście, stosunek ten występuje tylko w tendencji, od 
której mogą następować odchylenia o różnym charakterze. W przypadku ana-

34  Регионы России: социально-экономические показатели 2010. Статистический сборник [Рос-
стат], Москва 2010, s. 359–361.
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lizowanej gospodarki rosyjskiej można ten stosunek zauważyć, konfrontując 
dane z Tabeli 9 z danymi o bezrobociu i inflacji zamieszczonymi w Tabeli 10. 

Tabela 10
Bezrobocie i inflacja w Rosji i wybranych państwach sąsiednich  

(dane w proc.)

rok

Stopa bezrobocia* Stopa inflacji**

rosja Biało-
ruś

ukra-
ina litwa Polska rosja Biało-

ruś
ukra-

ina litwa Polska

1992 4,8 0,5 . . 13,6 . . . . 44,4
1993 5,3 1,4 . . 16,4 839 1996 10155 . 37,7
1994 7,2 2,1 . . 11,4 215 1959 401 . 29,7
1995 8,5 2,9 14,8 . 13,4 131 243 181 . 21,6
1996 9,6 4,0 10,0 . 12,4 21 39 39 . 18,5
1997 10,8 2,8 9,8 . 11,3 11 63 10 10,3 13,2
1998 11,9 2,3 11,3 . 10,6 84 181 19 5,4 8,6
1999 13,0 2,1 11,9 14,6 13,8 36 251 19 1,5 9,8
2000 10,6 2,1 11,5 16,4 16,1 20 107 25 1,6 8,5
2001 8,9 2,3 10,8 17,4 18,3 18,6 46,1 6,1 2,1 3,6
2002 8,0 2,9 9,6 13,8 19,9 15,1 34,8 -0,6 -0,9 0,8
2003 8,6 3,1 9,1 12,4 19,6 12,0 25,4 8,2 -1,3 1,7
2004 8,2 1,9 8,6 11,4 19,0 11,7 14,4 12,3 2,8 4,4
2005 7,6 1,5 7,2 8,3 17,7 10,9 7,9 10,3 3,0 0,7
2006 7,2 1,2 6,8 5,6 13,8 9,0 6,6 11,6 4,5 1,4
2007 6,1 1,0 6,4 4,3 9,6 11,9 12,1 16,6 8,2 4,0
2008 6,4 0,8 6,4 5,8 7,1 13,3 13,3 22,3 8,5 3,3
2009 8,4 0,9 6,4 13,7 8,1 8,8 10,1 12,3 1,2 3,5
2010 7,5 0,7 8,1 17,8 9,6 8,8 9,9 9,1 3,6 3,1
2011 6,5 0,6 8,2 15,5 9,6 6,1 108,6 4,6 3,5 4,6

Legenda:
* udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej ekonomicznie, w proc. 
na Białorusi i w Polsce przyjęto liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzę-
dach pracy, w Rosji i na Ukrainie z ankietowych badań aktywności ekonomicznej 
ludności.
** wzrost przeciętnego poziomu cen detalicznych artykułów konsumpcyjnych 
w okresie danego roku, w proc.

Źródło:  SI Międzynarodowego Funduszu Walutowego, www.imf.org, „World Economic 
Outlook Database”, inf. z 1 IX 2012. 



287

Wojciech Kosiedowski

 Analizując dane o bezrobociu należy mieć na uwadze, że zjawisko to 
jest różnie definiowane i dlatego też są stosowane różne metody jego określa-
nia. Najczęściej za wskaźnik bezrobocia przyjmuje się stopę bezrobocia, która 
jest procentowym stosunkiem liczby bezrobotnych do liczby ludności aktyw-
nej ekonomicznie. O ile określenie tej drugiej nie nastręcza kontrowersji (jest 
to, jak już wspomniano, suma liczby osób zatrudnionych i bezrobotnych), 
o tyle określenie liczby bezrobotnych jest problemem bardzo dyskusyjnym. 
Istnieją w tej kwestii dwa zasadnicze podejścia: za bezrobotnych przyjmuje 
się bądź osoby zarejestrowane w urzędach pracy (tzw. bezrobocie rejestrowa-
ne), bądź osoby, które w wybiórczych badaniach ankietowych zadeklarowały 
brak pracy (w Polsce badania te oznacza się skrótem BAEL). W różnych 
państwach stosuje się nie tylko różne metody obliczeń, lecz także różne pro-
cedury rejestracyjne i dlatego uzyskuje się różne wyniki. W Rosji stosowane 
są równolegle obie metody, a ich wyniki różnią się kilkakrotnie35. 
 Za bardziej wiarygodną uznaje się metodę ankietową. W Polsce i na 
Litwie również stosowane są obie metody, lecz otrzymane za ich pomocą 
wyniki nie bardzo się między sobą różnią i najczęściej do analiz przyjmuje 
się bezrobocie rejestrowane, uznawane za w miarę wiarygodne. Największy 
problem stwarzają jednak dane białoruskie, gdzie bezrobocie rejestrowane 
jest jeszcze bardziej zaniżone niż w Rosji, a badania ankietowe tego zjawi-
ska, poza wyjątkami, nie są prowadzone. W tej sytuacji dane o Białorusi nie 
są porównywalne; można przyjąć, że bezrobocie faktyczne jest w tym kraju 
prawdopodobnie 4-6 razy większe od rejestrowanego.
 Jak wynika z Tabeli 10, bezrobocie w Rosji w okresie transformacji 
systemowej ulegało istotnym wahaniom. Na początku tego okresu – w 1992 
roku stopa bezrobocia wynosiła tylko 4,8 proc., lecz później, w miarę obni-
żania się PKB, systematycznie rosła aż do 13,0 proc. w 1999 roku. Następnie 
przez kilka lat wskaźnik ten spadał, dochodząc do 6,1 proc. w 2007 roku, 
w kolejnych dwóch latach ponownie wzrósł i w końcu badanego okresu ob-
niżył się do poziomu 6,5 proc. w 2011 roku. W stosunku do Polski i Litwy 
sytuacja na rynku pracy Rosji była zdecydowanie lepsza, także w stosunku 

35  Росстат podał, że w 2010 roku bezrobotni zarejestrowani w Rosji stanowili 28,2 proc. liczby bezro-
botnych wynikającej z badań ankietowych (Россия в цифрах 2011 [Федеральная служба государст-
венной статистики], Москва 2011, s. 105. Natomiast stopa bezrobocia, obliczona według metody an-
kietowej za 2008 rok wynosiła 6,3 proc., a według bezrobocia rejestrowanego tylko 2,0 proc. Регионы 
России…, s. 140. Wynika stąd, że bezrobocie rejestrowane było ponad 3-krotnie zaniżone w stosunku 
do rzeczywistego. 
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do Ukrainy, chociaż nie tak już wyraźnie, natomiast Białoruś przez cały ten 
okres wyróżniała się wyjątkowo niskimi wskaźnikami (jak już wspomniano, 
są one bardzo zaniżone). Wahania stopy bezrobocia pozostawały w odwrotnej 
relacji do zmian PKB. Co ciekawe, prawidłowość ta dotyczyła nawet Biało-
rusi, gdzie stopa bezrobocia również była relatywnie najwyższa, wtedy, gdy 
PKB sięgnął najniższego poziomu. 
 Stosunkowo korzystna sytuacja Rosji na rynku pracy była uwarun-
kowana szeregiem czynników o charakterze ogólnym i specyficznym. Do 
pierwszych należy zaliczyć wspomniany już odwrotny związek między bez-
robociem i dynamiką wzrostu/spadku PKB; załamanie PKB w Rosji było 
bardzo znaczne, ale nie tak głębokie, jak na Ukrainie, co miało pewien wpływ 
na niższy poziom bezrobocia w Rosji niż na Ukrainie.
 Inny, ważny czynnik stanowiły cechy demograficzne społeczeństwa 
rosyjskiego, a mianowicie stosunkowo nieduża liczebność kolejnych roczni-
ków młodzieży, wchodzących na rynek pracy, wynikająca z niskiego przyro-
stu naturalnego ludności Rosji w czasach ZSRR36. Paradoksalnie, pozytywnie 
na tę sytuację wpłynęła także słaba kondycja fizyczna ludności i związany 
z nią skrócony wiek zdolności do pracy. Wreszcie, zachowaniu miejsc pracy 
sprzyjała luka technologiczna w produkcji, narzucająca zastępowanie techniki 
pracą ludzką. 
 Specyficznym czynnikiem poprawiającym sytuację na rynku pracy 
Rosji jest niechętne podejście pracodawców do masowych zwolnień z pracy, 
wynikające z dwóch powodów: presji wywieranej na nich przez władze doma-
gające się zachowania miejsc pracy oraz skłonności do utrzymywania rezerw 
siły roboczej na wypadek poprawy koniunktury w przyszłości, gdy zaistnieje 
możliwość zwiększenia produkcji i tym samym wzrośnie zapotrzebowanie na 
pracę. Dlatego też zakłady pracy chętnie proponują pracownikom niepełne 
zatrudnienie lub urlopy bezpłatne. Podczas gdy pracownicy również chętnie 
na to się godzą, ponieważ obawiają się uciążliwej procedury w przypadku 
ewentualnej rejestracji w urzędach pracy oraz wiedzą, że zasiłki dla bezrobot-
nych są trudne do zdobycia i niskie. Tendencja do wprowadzania niepełnego 

36  W ZSRR przyrost ludności był bardzo zróżnicowany, najwyższy w republikach Azji Środkowej i Kau-
kazu, gdzie w 1990 roku jego wskaźniki wynosiły przykładowo: w Tadżykistanie 32,6‰, Uzbekistanie 
27,6‰, Turkmenistanie 27,2‰, Azerbejdżanie 20,2‰. Z tego powodu w tych republikach już wtedy 
występowało przeludnienie i bezrobocie utajone. Natomiast w Rosji w tymże roku przyrost naturalny 
był kilkanaście razy niższy, wynosząc tylko 2,2‰. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статисти-
ческий ежегодник [Госкомстат СССР], Москва 1991, s. 89.
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czasu pracy bardzo nasiliła się w ostatnim czasie w związku z kryzysem 
globalnym: już w drugim półroczu 2008 roku liczba zatrudnionych w tym 
trybie zwiększyła się dwukrotnie, dochodząc do ponad 1 mln osób. Jednocze-
śnie zmieniła się struktura bezrobocia pod względem czasu pozostawania bez 
pracy: zwiększył się udział pozostających bez pracy krócej niż 1 miesiąc oraz 
dłużej niż 12 miesięcy. Zdaniem rosyjskich analityków ten stan świadczył, że 
największe trudności ze znalezieniem pracy mają dwie kategorie ludzi: osoby 
młode wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz osoby, któe w czasie 
kryzysu pracę utraciły37.
 Bezrobocie jest w Rosji jeszcze bardziej zróżnicowane w przekroju 
regionalnym niż wzrost gospodarczy. Do najbardziej zagrożonych tym zjawi-
skiem należą regiony Północnego Kaukazu, najmniej regiony wielkomiejskie. 
W 2008 roku stopa bezrobocia w Inguszetii wynosiła 55,0 proc., w Czeczenii 
35,5 proc., podczas gdy w Moskwie tylko 0,9 proc., Petersburgu 2,0 proc., 
a w obwodzie moskiewskim 2,8 proc.38

 Przykrym zjawiskiem towarzyszącym wdrażanym reformom, zwłasz-
cza na ich początkowych etapach, była destabilizacja rynku pieniężno-kre-
dytowego, wyrażająca się wysoką inflacją. Stopa inflacji, czyli wskaźnik 
odzwierciedlający wzrost przeciętnego poziomu cen rynkowych w danym 
czasie, we wszystkich państwach przechodzących transformację była bardzo 
wysoka (zob. Tabela 10). W Rosji w 1993 roku (danych za lata wcześniej-
sze brakuje) stopa inflacji wyniosła 839 proc., co oznacza ponad 8-krotny 
wzrost cen w ciągu zaledwie 12 miesięcy. W takich warunkach racjonalna 
działalność gospodarcza była praktycznie niemożliwa, na rynku panowały 
chaos i spekulacja, inwestycje spadły niemal do zera, a ryzyko transakcyjne 
było ogromne. Konieczne stało się wprowadzenie bardzo ostrych restrykcji 
pieniężnych, które, zgodnie z zasadami monetaryzmu, stopniowo pozwoliły 
opanować hiperinflację, lecz wzrost cen jeszcze przez kilkanaście lat pozo-
stawał zbyt wysoki i dopiero w ostatnim czasie udało się go zahamować. 
Rygorystyczna polityka antyinflacyjna (polityka trudnego pieniądza) musiała 
spowodować spadek dochodów realnych i poziomu życia ludności oraz po-

37  Доклад об экономике России, No 21: Восстановление без роста занятостиi [Представительство 
Всемирного банка в Российской Федерации], ,,Экономическая политика”, 2010, № 3, s. 12–13.

38  Регионы России…, s. 142–143. Wskaźniki wymienione zostały obliczone według metody ankietowej, 
natomiast według bezrobocia rejestrowanego są przeciętne ok. 3-krotnie niższe. Wyjątek stanowi Cze-
czenia, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego w 2008 roku wynosiła aż 63,2 proc., a więc była znacznie 
wyższa od stopy wynikającej z badania ankietowego.
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głębić jej rozwarstwienie dochodowe. Jeszcze gorsza sytuacja panowała na 
rynku pieniężno-kredytowym Białorusi i Ukrainy, natomiast państwa, które 
później weszły do UE, z tym problemem radziły sobie znacznie lepiej.
 Wysoka inflacja w Rosji była rezultatem wielu nakładających się 
przyczyn, przede wszystkim powodował ją zdecydowanie za duży przyrost 
masy pieniężnej (tylko w latach 2004–2006 wynosił 35,8–48,8 proc. w skali 
rocznej), który, co gorsza, w przeważającym stopniu dokonywał się na bazie 
żywiołowo rosnącego napływu waluty zagranicznej39. Świadczył o tym udział 
w 2009 roku walut zagranicznych (przede wszystkim dolarów USA i euro) 
w ogólnej masie pieniężnej, który szacowano na 20 proc. Inną przyczyną 
omawianego zjawiska była i jest słabość rosyjskiego systemu bankowego, 
który charakteryzuje się dużą liczbą banków (w 2010 roku było ich 997) 
bardzo małych, a nawet karłowatych (przeciętne aktywa bankowe w Rosji 
wynoszą zaledwie 0,7 mln USD, podczas gdy w Polsce 5,4 mln USD). Tylko 
trzy największe banki rosyjskie: Sbierbank, VTB i Gazprombank mieszczą się 
w grupie 200 największych banków świata. Ponadto, istotny wpływ na wzrost 
cen w Rosji wywiera tzw. inflacja kosztowa, wynikająca ze zbyt wysokiej 
energo- i materiałochłonności produkcji, co powoduje, nawet przy niskich 
cenach surowców, wysoki wzrost kosztów. Inflacjogenny wpływ na gospo-
darkę wywierał również tradycyjny dla Rosji wysoki stopień monopolizacji 
produkcji, dlatego też w wielu dziedzinach brak było autentycznej konkuren-
cji rynkowej, która zmuszałaby do ograniczania kosztów i cen. 
 Mając na uwadze bezwzględną konieczność opanowania inflacji, 
rząd Rosji w Koncepcji długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego 
Federacji Rosyjskiej postawił zadanie obniżenia stopy inflacji do 4,5 proc. 
w 2015 roku i 3 proc. w 2020 roku. Od zdolności realizacji wyznaczonego 
celu, w dużym stopniu zależeć będzie przyszłość gospodarki rosyjskiej.

6. Podsumowanie

 Gospodarka rosyjska w ostatnich dwóch dziesięcioleciach przeszła 
niezwykle głębokie i trudne przemiany. Nie mogły się one dokonać bez po-
niesienia dotkliwych kosztów o charakterze nie tylko ekonomicznym, lecz 
także politycznym i społecznym. Pozycja Rosji w świecie uległa osłabieniu, 
państwo to wiele straciło także w zakresie stosunków ze swoim otoczeniem, 

39  А. С. Булатов, op. cit., s. 259–263.
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zapanował kryzys demograficzny, bardzo się zwiększyło dochodowe roz-
warstwienie społeczeństwa, doszło do ogromnych dysproporcji w rozwoju 
regionalnym. Niepokój budzą takie scharakteryzowane w opracowaniu słabe 
strony tej gospodarki, jak: orientacja surowcowa, wrażliwość na wahania 
globalnej koniunktury, słabe wykorzystanie kapitału ludzkiego, niebezpie-
czeństwo inflacji, niska innowacyjność, luka technologiczna. 
 Najtrudniejszy okres gospodarka rosyjska ma jednak już za sobą. 
Przeżywszy dramatycznie głęboki, porównywalny do załamania spowodo-
wanego II wojną światową spadek dynamiki rozwojowej, Rosja stała się pod 
wieloma względami innym państwem, bez porównania nowocześniejszym niż 
u schyłku ZSRR. Wejście na przełomie XX i XXI wieku na trajektorię wzrostu 
pozwoliło jej, przynajmniej częściowo, odbudować pozycję jednej z najwięk-
szych potęg gospodarczych współczesnego świata. Dysponując ogromnym 
potencjałem wartościowych czynników produkcji, kraj ten ma poważną szan-
sę nie tylko nadrobić opóźnienia rozwojowe, lecz, jak przewidują niektóre 
autorytatywne prognozy, skutecznie i stosunkowo szybko wspiąć się na czo-
łowe miejsca w światowych rankingach. Niezbędnym tego warunkiem będzie 
ograniczenie dotychczas dominującego surowcowego charakteru i zasadnicza 
modernizacja gospodarki, a także całokształtu życia społecznego i polityczne-
go. O tym, że taka modernizacja jest możliwa, świadczy przykład sąsiednich 
Chin, współpraca z którymi może przynieść wiele korzyści. W ogóle jest 
konieczne w Rosji stworzenie atmosfery otwarcia w stosunku do wszystkich, 
bliższych i dalszych sąsiadów. Bardzo ważną w tym kontekście sprawą jest 
rezygnacja ze swoistego sposobu postrzegania swego kraju jako ,,oblężonej 
twierdzy”, atakowanej przez Zachód i realizującej swoje egoistyczne interesy. 
Odrzucenie tego nieprawdziwego wizerunku nie będzie łatwe, ponieważ ma 
on w Rosji długie tradycje i wielu zwolenników.
 Należy podkreślić, że powinien się również zmienić polski wizerunek 
gospodarki rosyjskiej. Stosunki gospodarcze między oboma państwami są 
bardzo skromne, dalekie od potencjalnych możliwości, z oczywistą szkodą 
dla obu stron. Wyrazistym tego przykładem jest eksport polski do Rosji, któ-
rego udział w całkowitym eksporcie oscyluje zaledwie wokół 4 proc. (w 2010 
roku było to 4,2 proc., a Rosja była siódmym partnerem Polski). Jeszcze 
słabiej zaznaczają w tym kraju swoją obecność polscy inwestorzy, których 
udział w napływających tam bezpośrednich inwestycjach zagranicznych 
jest śladowy. Trudno zrozumieć tak słabą aktywność polskiego biznesu na 
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ogromnym obszarze rozciągającym się za wschodnią granicą, tym bardziej, 
że w przeszłości był niejednokrotnie źródłem sukcesów gospodarczych.

*****
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krzysztof pietkiewicz
The history of the Russian state
 The article consists of six parts. In divided sections the author analyses 
the origin of the word “Russia” and describes the Ruthenian origin of Russia. 
The historic conditions are presented in the article. The author analyses the 
origin of the Grand Duchy of Moscow. The importance of tsar’s court and 
the governing the state by Ivan the Terrible and its implications on modern 
Russian state were under the consideration in the part which deals with the 
Tsardom of Russia (also known as Tsardom of Muscovy). The times of the 
Time of Troubles are presented and the reforms of Peter the Great are under 
analysis. The part about the Russian Empire deals with the times of Catherine 
the Great. The period of Soviet Russia is characterised as the time of political 
isolation. The presidency of Boris yeltsin, Vladimir Putin and Dmitry Medve-
dev was the main focus as far as the modern history of the Russian Federation 
is concerned. 

Piotr eberhardt
Demographic situation at the turn of 20th and 21st century
 The article deals with economic situation of the Russian Federation 
at the turn of 20th and 21st century and is divided into six parts. Despite the 
political changes the region always had an important demographic potential. 
The author presents the chart with the number of inhabitants in the Russian 
Federation with the remark that the amount of migration cannot be thoroughly 
estimated. The demographic recourse (1991–2010) was visible in the whole 
territory of the Russian Federation. In the part of the article concerning the 
natural movements the author analyses the situation of a typical Russian fam-
ily. The author indicates there is ethnic uniformity of the Russian Federation 
(comparing to the Union of Soviet Socialist Republics). The processes of 
urbanisation and depopulation of the countryside are described. 

Tomasz Wicha
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Antoni Mironowicz 
The orthodox church in the Russian history
 The article deals with the orthodox church in the Russian history as 
the greatest confession community in the territory of the Russian Federation, 
the Republic of Belarus, the Republic of Moldova an Ukraine. Eastern Chris-
tianity is a constant element of religious life in more than millennial history 
of the Russian state. The period of the orthodox church in Kievan Russia 
was described. Christianity taken by the Grand Duchy of Lithuania from the 
Byzantine Empire (988) implied the takeover of the Byzantine culture in the 
Ruthenia in the period of two centuries. In the Duchy of Moscow the period 
of Mongolian invasion caused the decomposition of the organisation of the 
church and implied the malicious prosecution of the believers. In the Russian 
Empire the changes in religious life were visible during the reign of Peter 
the Great. The Eastern orthodox church was not strong enough to reject the 
reforms. The communist regime fought against the orthodox church and con-
fession communities before 1941 and after 1948. The alteration of the policy 
towards Eastern orthodox church began in 1988. 

joanna tarkowska
Modern Russian literature
 The article deals with Russian modern literature. The North-Eastern 
Ruthenian literature (13th–15th centuries) and literary texts from the Grand 
Duchy of Moscow (16th–early 17th centuries). The literature during the reign 
of Peter the Great, Catherine the Great and Alexander I of Russia was de-
scribed and analysed. The Russian literature was analysed in divergent liter-
ary periods: the Age of the Enlightenment, sentimentalism, romanticism and 
the natural school. The article concerns the approaches of westernisers and 
slavophiles. The characteristic feature for the end of the 19th century and the 
beginning of 20th century was deepened realism, symbolism, neorealism and 
futurism. The issue of the situation of literature between 1929 and 1953 and 
the history of the banned authors in the 1930s in the Union of Soviet Socialist 
Republics were described. The years after 1953 are referred to as the years of 
thaw and slump in the Russian literature. The changes began in the times of 
perestroika and at the turn of 20th and 21st century.
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zoja kucy
The outline of migrant literature. From Bunin to Solzhenitsyn
 The article is the presentation of the most important representatives 
of the Russian migrant literature in 20th century. The migrant literature influ-
enced the culture and was the crucial element of the Russian culture. Thanks 
to migration such aspects as philosophy or art could have flourished which 
would have been barely possible in the communist state. The cultural life was 
the exact opposite to analogous life in the Soviet Union. Migrant literature is 
connected with religious revival which was an answer to atheism in the Soviet 
Union. 
 The Russian cultural emigration can be divided into three stages 
(waves). Every stage was connected with different historical events. The first 
stage of emigration was a reaction to the outbreak of the October Revolution. 
The second stage of the emigration was connected with the Second World 
War. The third wave of emigration took place at the turn of 1960s and 1970s 
and began with the massive exodus of the Jewish people from the Soviet 
Union. 
 Among the representatives of the emigration literature one may find 
such authors as Ivan Bunin (Nobel laureate, 1933), Vladimir Nabokov (bilin-
gual and bicultural author, under critique), Dmitry Merezhkovsky, Aleksandr 
Solzhenitsyn (the author of the Gulag Archipelago) and Vasily Aksyonov. 
They were the authors notable not only for the Russian but for global litera-
ture as well. 

andrzej de lazari
Russian perception of the world
 If one wishes to characterise “Russian soul”, following Schukin, one 
should give the attribute “wide” to it. Such a description would refer to bound-
less courage, uncompromising attitude and contempt for “little things”. Still, 
it needs to be born in mind that keeping tight to the notion “Russian soul” can 
lead to irrational stereotypes. 
 The article concerns the idea of “being Russian” and the role it influ-
ences the perception of the world. In the Romantic Age, among slavophiles, 
peasantry was found as the most representative group as far as “Russian soul” 
is concerned. Peasantry was perceived as “an adequate nation” in contrast to 
the intelligence following the European values.  The notions of “a nation” and 
“a people” were divided by one of the first westernisers Vissarion Belinsky. 
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Belinsky was perceived as the first important theorist and historian in the 
Russian nation- building process. The conflict about the meaning of a nation 
and a nationality was of great importance to Russian though at the turn of 
19th and 20th century. The experience of communism influenced the Russian 
consciousness. It was connected with the idea of being Russian and being 
Soviet. Aleksandr Solzhenitsyn underlined that the use of “Russia” instead 
of “the Soviet Union” and “Russians” instead of “the Soviets” was a huge 
mistake. 
 The attitude towards European culture was a very important issue 
for Russian national consciousness. The link between Russian culture and 
European culture is important in the context of Polish – Russian relationships.

Hubert łaszkiewicz
Education in Russia: From the early times to the present days
 Up to 18th century Russian education was a matter of concern of the 
orthodox church. At the times of Peter the Great education became a part of 
the state policy and then the new educational system was developed. Never-
theless, until the beginning of 20th century literacy among inhabitants of the 
Russian Empire was rather weak, reaching not more than 30% of the whole 
population. It is important to notice that literacy varied according to a region 
and the role of national culture of the people. During the Soviet period a great 
change took place. On the one hand education became accessible to almost 
all citizens of the Soviet Union, on the other hand- it was put under strict 
ideological control. After the collapse of communism in Russia and other 
post-soviet countries education was partly transformed. It is now more diverse 
on the one hand, and less accessible on the other. Besides public schools and 
universities there are private educational institutions available on the market.

Aleksandra Sulikowska
The dialogues with tradition. The times of art in Ruthenia and Russia
 The author presented the outline of Russian culture and art from 10th 
century. In the 10th century one may find the beginnings of the Ruthenian 
culture which was formed under the influence of Byzantine culture. In the 
beginnings Christian and pagan influences could have been spotted. The cult 
of icons taken from Byzantine played an important role in the Russian culture. 
The first capital of culture was Kiev, the second was Veliky Novgorod. Later, 
the position of Moscow rose. The art developed thanks to orthodox church. 
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The greatest creators of icons were Andrei Rublev and Theophanes the Greek. 
The western influences were visible from 17th century. The most important 
changes took place during the reign of Peter the Great. The alteration was 
connected with the implementation of European values. In 19th century west-
ern European values influenced Russian painting. The article ends with the 
presentation of art in the period after the October revolution. The art in the 
1920s was connected with communist manipulation.

Wojciech kosiedowski
Russian economy
 The Russian Federation is the greatest state in the world as far as the 
territory is concerned. Such a great potential influences the abundance of 
natural resources. The economy of the Russian Federation underwent deep 
changes from the beginning of the Soviet Union. Demographic crisis, low 
technological development, social lamination and important regional  im-
parity influenced the phases of the development of the state. Nonetheless, 
the growth in Russian economy can be spotted at the turn of 20th and 21st 
century. Thanks to a great potential of production the Russian Federation is 
about to bridge the developmental differences in the state. It is possible that 
after the political action to modernise the Russian economy and by simultane-
ous change of the mentality constant economic development in the Russian 
Federation can be achieved.



299



300

Резюме

Кшиштоф Петкевич
История государства российского
 Статья состоит из шести глав. Автор проводит анализ слова 
«Россия», показывает также русскую родословную России. Указывает-
ся историческая обусловленность вопроса. Автор анализирует процесс 
образования Великого Московского княжества. В главе, относящейся 
к Русскому (Московскому) царству, производится анализ значения цар-
ского двора, правления Ивана IV Грозного и их влияния на госустройство 
современного российского государства. Автор описывает Смутное время 
и реформы Петра I Великого. Глава статьи, посвященная Российской им-
перии, рассказывает о правлении Екатерины II (Великой); дается также 
характеристика Российской империи до 1917 года. Советская Россия 
показывается как период политической изоляции, Российская Федера-
ция же – это время правления президентов: Б. Н. Ельцина, В. В. Путина 
и Д. А. Медведева. 

Петр Эвэрхардт
Демографическая ситуация Российской Федерации на рубеже XX и XXI 
веков
 В шести главах статьи рассматривается экономическая ситуация 
Российской Федерации на рубеже XX и XXI вв. Несмотря на политиче-
ские преобразования, территория Российской Федерации всегда облада-
ла значащим демографическим потенциалом. Автор предлагает таблицы 
численности народонаселения в Российской Федерации в 1990 – 2010 гг, 
отмечая одновременно, что величина миграции остается недооцененной. 
Демографический спад 1991–2010 гг охватил всю территорию Россий-
ской Федерации. В главе, посвященной естественному движению наро-
донаселения, автор производит анализ прочности русской семьи. Автор 
указывает на этническую гомогенность Российской Федерации по срав-
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нению Советским Союзом. В статье показаны процессы урбанизации 
и вымирания деревни.

Антони миронович
Православная церковь в истории России
 В статье рассматривается роль и значение в истории России Пра-
вославной церкви как крупнейшей религиозной (конфессиональной) 
общности на территории Российской Федерации, Беларуси, Молдовы 
и Украины. Восточное христианство является составной частью ре-
лигиозной жизни в течение больше, чем тысячи лет государственной 
истории. В статье показывается судьба Православной церкви в Киевской 
Руси. Принятие Великим Литовским княжеством, в 988 году, христиан-
ства из Византии привело, в течение двух столетий, к своеобразному 
захвату всей Руси византийской культурой. В Московском княжестве, 
в свою очередь, время татаро-монгольского ига действовало декомпози-
цией организационной церковной структуры и гонениями. В Российской 
империи изменения в религиозной жизни произошли при Петре Первом; 
Церковь не смогла противостоять петровским реформам. Коммунисти-
ческий режим истреблял Православную церковь и другие конфессии 
вплоть до 1941 г. Изменение государственной политики по отношению 
к Церкви наступило в 1988 г. 

Иоанна Тарковска
Русская литература нового времени
 Текст относится к русской литературе нового времени. Описы-
вается литература Северо-Восточной Руси (XII–XV вв.), а также слове-
сность Московской Руси (XVI–нач. XVII в.). Проводится анализ литера-
туры петровского времени, екатерининской эпохи и эпохи Александра 
I. Автор рассматривает русскую литературу Просвещения, сентимента-
лизма, романтизма и натуральной школы. Статья вспоминает об окси-
денталистах и славянофилах. Конец XIX и начало XX в. – это период 
углубленного реализма, символизма, неореализма и футуризма. Статья 
касается вопросов литературы 1929–1953 годов, а также запрещенных 
авторов 30-ых гг XX в. Период после 1953 г. называют годами оттепели 
и застоя. Перемены произошли при перестройке и на рубеже XX и XXI 
вв. 
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зоя Куцы
Очерк эмигрантской литературы. От Бунина до Солженицына 
 Статья представляет собой обзор творчества некоторых из важ-
нейших представителей русской эмигрантской литературы XX века. Эта 
литература была существенным элементом русской культуры. Именно 
благодаря эмиграции могли развиваться философия, художественное 
творчество или идеи, которым не было места в коммунистической Рос-
сии. Культурная жизнь русской эмиграции была почти протвоположно-
стью культурной жизни в России. Именно с эмиграцией ассоциируется 
религиозное возрождение, которое было ответом на воюющий атеизм 
Советского Союза.
 Русскую культурную эмиграцию можно разделить на три вол-
ны. Каждая из них была связана с другими историческими событиями. 
Первая волна эмиграции была реакцией на Октябрьскую революцию 
в России. Вторая была связана со второй мировой войной. Третья волна 
– 60-ые и 70-ые годы XX столетия и массовая еврейская эмиграция из 
Советского Союза.
 Среди указанных в статье представителей русской эмигрантской 
литературы есть такие авторы, как Иван Бунин (лауреат Нобелевской 
премии 1933 г.), Владимир Набоков (писал на русском и английском язы-
ках, представлял две культуры, за что нередко критиковалдся), Дмитрий 
Мережковский, Александр Солженицын («Архипелаг ГУЛаг»), а также 
Василий Аксенов. Все они занимают важное место не только в русской, 
но и в мировой литературе. 

Анджей де Лазари
Русское восприятие мира
 Если можно каким-то образом попытаться определить «русскую 
душу», то, следуя Василию Щукину, нужно прибавить к ней эпитет «ши-
рокая», который указывал бы на безграничную смелость, бескомпромис-
сность, гостеприимство и презрение для мелких вещей. Стоит, однако, 
помнить, что если слишком точно придерживаться понятия «русская 
душа», можно привести к появлению иррациональных стереотипов.
 Настоящая статья поднимает вопросы русскости и того, как об-
условливает она восприятие мира. В период романтизма, в славянофиль-
ских кругах, лучшим выразителем русского духа считалось крестьян-
ство. Народ виделся им «собственно народом» и противопоставлялся 
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европеизированной интеллигенции. Понятия нации и народа отчетливо 
разделил одним из первых западник Виссарион Белинский, считавшийся 
первым важным теоретиком и историком процесса народообразования 
в России. Спор вокруг значений понятий нации и национальности в ог-
ромной степени проявился в русской мысли XIX и начала XX вв. На 
русское сознание огромное влияние оказал опыт коммунизма. Именно 
с этим был связан вопрос о русскости и советскости. Солженицын об-
ращал в свое время внимание на факт ошибочного употребления слова 
«Россия» вместо «СССР» и «русские» вместо «советские».
 Очень важным для русского сознания вопросом является вопрос 
отношения к европейской культуре. Разве у России нет ничего общего с 
европейской культурой? Или наоборот: она ей близка? Наконец, нельзя 
не задать себе вопроса о взаимных отношениях русских и поляков. Их 
история, однако, не вызывает оптимизма.

Хуберт Лашкевич
Система образования в России – с древних времен по сегодняшний день 
 До XVIII века вопросы образования в России регулировались 
православной церковью. При Петре Первом (Великом) они перешли 
в область государственных интересов и с тех пор можно говорить о раз-
витии системы образования в России. Тем не менее, до начала XX века, 
грамотность среди людей, проживавших на территории российского го-
сударства, находилась на невысоком уровне, не достигая даже 30% от 
всей популяции. Следует обратить внимание на тот факт, что выступали 
значительные различия между отдельными краями, в том числе и по 
уровню развития культуры. Период СССР – время изменений в системе. 
С одной стороны, образование стало доступным почти каждому жителю 
Советского Союза, с другой стороны, однако, образование подверглось 
идеологизации. После падения коммунизма была проведена реформа 
системы образования. Кроме государственного образования, нужно от-
метить все возрастающую роль частных образовательных учреждений.
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Александра Суликовска
Диалоги с традицией. История искусства на Руси и в России
 Автор статьи дает очерк истории русской культуры и русского 
искусства, начиная с X в. Именно тогда можно уже говорить о фунда-
ментах древнерусской культуры, которая формировалась под влиянием 
Византии. В самом начале отчетливо видно было не только христиан-
ское, но и языческое влияние. Важную роль в древнерусской культуре 
сыграл также культ икон, пришедший из Византии. Первым главным 
центром древнерусской культуры был Киев. Затем такого же значения 
достиг Новгород Великий. Позднее выросло значение Москвы. Искус-
ство концентрировалось все время вокруг Церкви. Основными иконо-
писцами можно считать Андрея Рублева и Феофана Грека. С XVII в. все 
сильнее проявляется в искусстве влияние западных течений. Основной 
период перемен в культуре – это время правления Петра I, когда насту-
пил поворот в сторону Запада. В XIX в. западные течения оказывали 
особенно сильное влияние на русскую живопись. Окончание статьи – это 
представление искусства в период, наступивший сразу после октябрь-
ской революции. 20-ые годы характеризовались уже подчинением худо-
жественной деятельности официальной пропаганде.

Войцех Коседовски
Экономика России 
 Россия – по поверхности крупнейшее государство в мире. Огром-
ный территориальный потенциал  и сырьевое богатство. Россия распо-
лагает крупнейшими в мире ресурсами почти всех природных богатств. 
Экономика этой страны подвергалась однако, со времени распада Совет-
ского Союза, очень глубоким и трудным переменам. На экономическое 
развитие России влияли такие факторы, как демографический кризис, 
низкий уровень технологического развития, расслоение общества или 
значительные региональные различия в развитии. В настоящее время 
российская экономика находится на волне экономического роста, начав-
шегося на рубеже XX и XXI вв. Благодаря огромному потенциалу произ-
водственных факторов, у России имеется шанс в сравнительно короткое 
время уменьшить отставание по развитию. Это станет возможным, если 
будет проведена модернизация народного хозяйства и произойдут пере-
мены в общественной и политической жизни.
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Zajcew Borys  144, 153, 154, 157, 

160, 164, 172
Załygin Siergiej  147
Zarudny Iwan  245, 246
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