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Wstęp 
 

Państwo rosyjskie jest zlepkiem zarówno cywilizacji europejskiej, jak 
i azjatyckiej, przez co wielokrotnie musiało definiować swój stosunek 
do świata zewnętrznego. Od czasów Cesarstwa Bizantyjskiego przez 
wszystkie lata kształtowania jej historii Rosją władały silne jednostki –
 władcy absolutni, bezwzględni, którzy za nieprzestrzeganie prawa stoso-
wali najsurowsze kary. Początkowo pod panowaniem chanów tatarskich, 
następnie carów: Iwana IV, Piotra I, Mikołaja I, aż do czasu rządów Józefa 
Stalina. Od wieków społeczeństwo rosyjskie musiało akceptować panujące 
zasady życia społeczno-politycznego, co doprowadziło do jego wyobcowa-
nia w państwie i pogłębiania nieufności do organów państwowych. 

Władza absolutna funkcjonująca w Rosji doprowadziła do prymatu po-
lityki nad prawem, które stało się instrumentem dla realizacji interesów 
rządzących – nigdy przez dłuższy czas nie funkcjonowały instytucje przed-
stawicielskie, które umożliwiłyby zaangażowanie społeczeństwa w życie 
polityczne kraju. Sytuacja społeczna kształtująca się w warunkach despo-
tycznych systemów politycznych doprowadziła do charakterystycznych 
zachowań społeczności rosyjskiej: z jednej strony do uległości i posłuszeń-
stwa, przekonania o potędze rządzącego, którego celem jest dbałość 
o interesy narodu oraz że naród nie poradzi sobie bez jego silnej ręki, 
z drugiej zaś strony do nieufności wobec władzy. Rosyjska tradycja repre-
syjnych rządów spowodowała, że społeczeństwo zaczęło okazywać sza-
cunek dla wielkości, siły i potęgi. Brak zabezpieczeń przed tworzeniem 
centralizacji władzy oraz przed samowolą elit rządzących spowodowały, 
że wartością powszechnie uznaną stała się siła a nie prawo. W działaniach 
państwa rosyjskiego zarówno na arenie narodowej oraz międzynarodowej 
dostrzegalny stał się element kultu siły1. 

                                                      
1 Por. J. Potulski, Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federa-

cji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2008, s. 95. 
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Autorka za cel niniejszego artykułu przyjęła identyfikację źródeł autory-
taryzmu rosyjskiego oraz podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: 

W jaki sposób kształtowała się polityczna idea imperialna oraz autory-
tarne rządy w państwie rosyjskim?  

 
 

Teoretyczne aspekty imperializmu oraz autorytaryzmu 
 

Imperium (łac.) oznacza władzę, moc rozkazywania, jak również pa-
nowanie i rządzenie – odnosi się ono do państwa lub cesarstwa. Słownik 
języka polskiego bardzo ogólnie ujmuje imperium jako potężne państwo 
podporządkowujące sobie inne kraje2. W Starożytności pojęcie to odnosiło 
się do autorytarnych rządów sprawowanych przez dowódców wojskowych, 
jednak z czasem słowo imperium zmieniło swoje znaczenie i zaczęło 
oznaczać najwyższą władzę cywilną i wojskową, która leżała w rękach 
konsulów i pretorów, a w cesarstwie wyłącznie w rękach cesarzy. Termin 
ten odnosił się także do terytorium oraz administracji państwa rzymskiego, 
a od I wieku p.n.e. również do całości terytoriów podległych Rzymowi – 
takie znaczenie słowa imperium zostało przeniesione do czasów Średnio-
wiecza3. 

Podobnie do imperium Słownik języka polskiego traktuje imperializm – 
jako politykę zagraniczną państwa polegającą na podbojach kolonialnych 
lub dążeniu do podporządkowania sobie innych krajów4. 

Oprócz państwa rzymskiego (Imperium Romanum) tylko dwa państwa 
w swej oficjalnej nazwie posługiwały się określeniem Imperium – Wielka 
Brytania wraz z Irlandią (British Empire) oraz Rosja (Rossijskaja Impierija). 
Bez wątpienia państwa te nie były jedynymi, które zasługiwały na to miano. 
Zarówno w czasach średniowiecza, jak i w nowożytności funkcjonowało 
kilka państw, które również mogłyby się tytułować imperiami5. 

Język potoczny traktuje w ten sam sposób imperium i mocarstwo – ja-
ko państwa rozległe terytorialnie, wielkie i potężne6, uprawiające politykę 
o charakterze ekspansjonistycznym, dominujące nad swymi sąsiadami, 
często posiadające zamorskie kolonie. Powyższe cechy niewątpliwie od-
zwierciedlają także cesarstwo. W samym pojmowaniu państwa jako impe-
rium ważny jednak wydaje się fakt wywierania realnego wpływu na kształt 
światowych koncepcji kulturalnych i cywilizacyjnych. Wydaje się słuszne 
rozróżnienie, w którym cesarstwo jest scharakteryzowane jako instytucja 

                                                      
2 https://sjp.pwn.pl/sjp/imperium;2561307.html [dostęp: 03.07.2018]. 
3 P. Kraszewski, Cywilizacja Rosji Imperialnej, Instytut Wschodni UAM, Poznań, 2002, 

s. 7. 
4 https://sjp.pwn.pl/sjp/imperializm;2561305.html [dostęp: 03.07.2018]. 
5 Tamże. 
6 https://sjp.pwn.pl/szukaj/mocarstwo.html [dostęp: 03.07.2018]. 
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polityczna, o charakterze monarchicznym, natomiast imperium jako insty-
tucja polityczna, która posiada wpisaną w swą ideologię zarówno ekspan-
sję polityczną, terytorialną, jak i cywilizacyjną. Wszystkie dotychczasowe 
imperia posiadały wyraźny podział na centrum, które odgrywało nadrzędną 
rolę nad podporządkowanymi mu prowincjami7. 

Początek rosyjskiego imperium datuje się na rok 1721, kiedy za spra-
wą cara Piotra I (który jako pierwszy zaczął używać tytułu imperatora), 
słowo to zostało wpisane w oficjalną nazwę państwa rosyjskiego. W praw-
dzie później doszło do obalenia caratu, zepchnięcia Rosji z demokratycz-
nego rozwoju przez rewolucję październikową oraz do usunięcia słowa 
imperium z nazwy państwa to przez wszystkie lata trwania Rosji Radziec-
kiej, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) polityka pań-
stwa aż do dnia dzisiejszego nosi znamiona polityki imperialnej. Dzisiejsze 
działania Federacji Rosyjskiej bez wątpienia mają cechy imperialności, 
która współcześnie stanowi element jej politycznej tożsamości8. 

Rosja na przestrzeni wieków wytworzyła specyficzne formy życia poli-
tycznego, które wyznaczają również współczesną rosyjską tożsamość poli-
tyczną. Bez wątpienia kultura danego narodu wpływa na sposób funkcjo-
nowania struktur politycznych. W przypadku społeczeństwa rosyjskiego 
zauważalna jest pewna specyfika, którą zaobserwować można np. w poj-
mowaniu zasad funkcjonowania władzy państwowej, czy w funkcjonowaniu 
instytucji politycznych. Analizując problematykę władzy w Rosji, zwraca się 
uwagę na jej autorytarny charakter, pełną dominację władzy państwowej 
nad społeczeństwem i obywatelami. Zaobserwować można także znikomy 
wpływ obywateli rosyjskich na sprawy państwowe oraz słabo ukształtowa-
ną kulturę polityczną, która jest podstawą sprawnego funkcjonowania sys-
temu demokratycznego9. 

Istotą autorytarnego systemu sprawowania władzy w państwie rosyj-
skim jest samowola sprawującego władzę oraz brak jakiejkolwiek kontroli 
innych organów władzy państwowej, tzw. niekontrolowane przywództwo. 
Dodatkowo cechą charakterystyczną dla państwa autorytarnego jest nad-
rzędność organów państwowych nad obywatelami, od których wymaga się 
bezwzględnego podporządkowania.  

Państwo w ideologii autorytaryzmu jest podstawową wartością, waż-
niejszą od społeczeństwa, jednostek czy grup społecznych, ponieważ gwa-
rantuje ono społeczeństwu przetrwanie oraz koordynuje działania grup 
społecznych, działając w imię najwyższej racji stanu10. Kolejną, nie mniej 
ważną cechą systemu autorytarnego, jest fakt, iż władca kumuluje 
w swych rękach wszystkie atrybuty władzy: prawodawczej, sądowniczej, 

                                                      
7 Por. P. Kraszewski, Cywilizacja Rosji…, s. 7. 
8 Por. tamże, s. 9. 
9 J. Potulski, Społeczno-kulturowy…, s. 83. 
10 Tamże, s. 84. 
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administracyjnej. Oznacza to, że rządzenie odgórne przy pomocy regulacji 
prawnych, rozkazów i zakazów, przy rozbudowanym systemie sankcji kar-
nych i stosowaniu przymusu jest cechą charakterystyczną dla autorytar-
nych rządów, które można zaobserwować na przykładzie kształtowania się 
państwa rosyjskiego. 

 
 

Od Rusi Kijowskiej do Rosji Radzieckiej 
 
Źródeł rosyjskiej idei imperialnej oraz autorytarnych rządów należy 

szukać już w czasach Rusi Kijowskiej. Od samego początku były one silnie 
związane z instytucją cara. Wydarzeniem niezwykle ważnym dla państwa 
rosyjskiego, które wywarło największy wpływa na tożsamość rosyjską, było 
przyjęcie w 988r. chrześcijaństwa na wzór bizantyjski – uważa się bowiem, 
że obok uwarunkowań geograficznych był to czynnik decydujący o kształ-
towaniu oblicza tego kraju. Ruś Kijowska, czerpiąc z cywilizacyjnych od-
działywań świata bizantyjskiego, tworzyła podstawy swojej państwowości.  

Od początku istnienia cesarstwa dobro społeczeństwa było przedkła-
dane nad dobro jednostki, a wszyscy obywatele cesarstwa mieli być równi. 
Cesarz posiadał władzę absolutną, nadaną z rąk Boga, zatem mógł samo-
dzielnie ustanawiać wszystkie prawa. Jedynemu Bogu na niebie odpowia-
da jeden cesarz na ziemi, któremu chrześcijanie są winni posłuszeństwo11. 

Nie dziwi więc fakt, że cechą charakterystyczną Cesarstwa Bizantyj-
skiego był prymat państwa nad społeczeństwem – większość aspektów 
życia społecznego regulowało państwo, więc większość rozwiązań miało 
charakter totalny.  

Nieco później rosyjska tradycja bizantyjska została uzupełniona o wzo-
ry mongolskie (podczas najazdu Mongołów, którzy opanowali Ruś w latach 
1237-124012) na skutek przenikania się na terenie Rusi dwóch odmiennych 
ośrodków politycznych. Historia ukazuje, że bardzo szybko zaczęła się 
dokonywać ich synteza, a tym samym tworzenie charakterystycznej rosyj-
skiej idei imperialnej. W XII w. północno-wschodnia Ruś została podpo-
rządkowana Mongołom, a ich chan stał się faktycznym suwerenem Rusi. 
Chan posiadał cechy władcy absolutnego, państwo traktował jak własność 
prywatną, a każde najmniejsze naruszenie zasad i posłuszeństwa karane 
było śmiercią13. W ówczesnym czasie rządy tworzone były na przymusie 
i strachu, zapewniając skuteczną kontrolę nad ludnością księstw ruskich. 
W celu egzekwowania prawa posługiwano się głównie siłą. Panowanie 

                                                      
11 Tamże. 
12 K. Pietkiewicz, Historia państwa rosyjskiego, [w:] A. Mironowicz (red.), Wprowadze-

nie do studiów wschodnioeuropejskich, tom 3 Rosja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin, 2013, s. 16. 

13 J. Potulski, Społeczno-kulturowy…, s. 86. 
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tatarskie bez wątpienia wpłynęło na mechanizmy życia politycznego, w tym 
na sposób postrzegania i sprawowania władzy w państwie rosyjskim14. 

Na kształt władzy politycznej Rosji wpłynęły zarówno bizantyjska tra-
dycja, jak i wzory mongolskie. Ten charakterystyczny typ władzy został 
rozwinięty w późniejszym czasie w Księstwie Moskiewskim, które stało się 
w XVI wieku ośrodkiem politycznym Rusi. Z końcem XV wieku to właśnie 
tam rozwinął się reżim polityczny, który charakteryzował się niczym nie-
ograniczoną władzą cara, a w organizacji władz państwa rosyjskiego za-
częły być zauważalne elementy centralizacji i biurokratyzacji. Społeczeń-
stwo rosyjskie po raz kolejny zmuszone było do całkowitego poddaństwa 
i bezwzględnego posłuszeństwa. Zgodnie z przyjętą koncepcją, władzą 
prawdziwą jest ta przyjęta od Boga, a więc prawdziwego władcy nie mogły 
ograniczać prawa innych ludzi.  

Istotne dla oceny władzy było także kryterium jej niezawisłości. Zgod-
nie z tym kryterium władca był prawdziwym suwerenem tylko w momencie, 
w którym mógł ze swoim królestwem robić, co tylko mu się podoba, nie- 
ograniczany przez nic i nikogo. Monarcha był uznawany za najważniejsze-
go i najwyższego prawodawcę, sędziego, a także za autorytet polityczny, 
zatem wszyscy jego poddani musieli być mu ślepo posłuszni15. Polityka 
rosyjska nigdy nie była niezależną instytucją prawną, traktowano ją jako 
instrument do realizacji celów głowy państwa. Znaczy to, że miała ona cha-
rakter bardziej wzmacniający niż ograniczający rządzącego. 

Od wieków podstawowym atrybutem władzy w koncepcjach rosyjskich 
była przede wszystkim suwerenność. Oznaczała ona postępowanie władcy 
według własnej woli, ignorowanie przez niego wszelkich przyjętych zasad 
i obowiązków prawnych oraz niepodzielność, która w praktyce była niczym 
innym jak koncentracją w centralnym ośrodku władzy. Zasady te stanowiły 
podstawę autorytarnych rządów Rosji, przestrzegali ich wszyscy carowie 
rosyjscy16. Przykładem mogą być rządy cara Iwana IV Groźnego (1530-
1584), który wywarł ogromny wpływa na kształtowania się państwa rosyj-
skiego. Swój przydomek zawdzięczał sposobowi realizacji swoich rządów. 
Panowało ówcześnie przekonanie, że władca musi budzić postrach wśród 
swoich poddanych. Dzieciństwo, które Iwan spędził w atmosferze krwa-
wych walk koterii bojarskich, wykształciło w nim mordercze skłonności. 
Był władcą bezwzględnym, niezrównoważonym, jednakże bardzo ambit-
nym – znacząco poszerzył granice państwa, stworzył podwaliny rosyjskie-
go absolutyzmu. Po objęciu rządu dokonał wielu reform oraz uporządkował 
administracje lokalną. Często reformom tym towarzyszył krwawy terror 
i inne przestępstwa17. 

                                                      
14 Por. tamże. 
15 Tamże. 
16 Por. tamże, s. 87. 
17 K. Pietkiewicz, Historia państwa…, s. 22. 
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Przyjmuje się, że od połowy XV wieku zarówno dzieje wielkiego Księ-
stwa Moskiewskiego, państwa rosyjskiego, imperium rosyjskiego, jak 
i ZSRR skoncentrowane były na podbojach, aneksjach i kolonizacjach już 
zajętych terenów, zatem nieprzerwanie w swojej historii działania Rosji 
skupione były na poszerzaniu swojej strefy wpływów oraz na podtrzymy-
waniu i umacnianiu przewagi nad sąsiadami18. 

W roku 1917 doszło do przejęcia władzy przez bolszewików, którzy 
dokonali wymiany elit społeczno-politycznych oraz odrzucili wszelkie do-
tychczasowe symbole rosyjskiej państwowości. Nie odbudowali oni impe-
rium, a jedynie dostosowali jego ustrój do stanu gospodarczego, społecz-
nego i kulturalnego, który zastali w państwie. Absolutnego monarchę za-
stąpiła władza bolszewicka, z którą społeczeństwo wiązało wiele nadziei. 
Wierzyło ono bowiem, że z chaosu i zamętu, który panował w kraju po-
wstanie lepszy świat, wyłoni się nowa cywilizacja. Niestety stara imperialna 
cywilizacja nie tylko nie została zniszczona, ale zaczęto ją rozwijać19. Bol-
szewicy przejęli i doprowadzili do perfekcji carską koncepcję hierarchii na-
rodów – powiązali ją z administracyjnym podziałem kraju, w którym każdy 
naród posiadał swojego nadzorcę – sekretarza partii komunistycznej od-
powiedniego szczebla20. Przejęto większość dyktatorsko-oligarchicznych 
metod sprawowania władzy, a dzięki dysponowaniu nowoczesnymi instru-
mentami kontroli państwowej władza bolszewików doprowadzała do efek-
tów idących znacznie dalej, niż to było w latach administracji carskiej. 
Bezwzględność działań władczych nie powstała w 1917r., podobnie jak 
gotowość do podporzadkowania się decyzjom administracji państwowej21. 

Od początku istnienia Rosja Radziecka była zarządzana za pomocą 
dekretów, dzięki którym osobiste decyzje przywódców politycznych stawały 
się obligatoryjne dla organów władzy państwowej. Za główną technikę 
sprawowania władzy w ówczesnym czasie uważa się dyktaturę proletaria-
tu, która wg W. Lenina (jednego z przywódców grupy bolszewików) miała 
być zabezpieczeniem ustroju socjalistycznego, gdyby zasady nowo two-
rzonego systemu nie spotkały się z poparciem większości społeczeństwa. 
Dyktatura oznaczała władzę absolutną, nieograniczoną, opierała się na sile 
i strachu, a nie na wymogach prawodawstwa. Dyktatura była zabezpiecze-
niem najistotniejszego w ówczesnym czasie celu, którym było powodzenie 
rewolucji socjalistycznej22. 

                                                      
18 Por. P. Kraszewski, Cywilizacja Rosji…, s. 11. 
19 M. Wójtowicz, Główne elementy cywilizacji imperialnej Rosji w ujęciu N. S. Trubiec-

kiego, [w:] P. Kraszewski (red.), Cywilizacja Rosji Imperialnej, Instytut Wschodni UAM, 
Poznań, 2002, s. 89. 

20 Por. P. Kraszewski, Cywilizacja Rosji…, s. 13. 
21 M. Dobraczyński, Stulecie przyspieszeń, Toruń, 1999, s. 145. 
22 Por. J. Potulski, Społeczno-kulturowy…, s. 90. 
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Cechą charakterystyczną ustroju radzieckiego było występowanie 
obok władz państwowych, partii komunistycznej, która kierowała całością 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa. Spowodowało to po raz kolej-
ny dominację sfery wykonawstwa nad sferą legislacyjną, gdyż najważniej-
szym wykonawcą poleceń kierownictwa partii był rząd, który w rzeczywi-
stości realizował uchwały zjazdów partyjnych. Sfera ustawodawstwa zosta-
ła natomiast sprowadzona do formalnego zatwierdzania istotnych (z punk-
tu widzenia władzy) aktów państwowych23. 

Ze względu na fakt, że w Rosji od wieków dochodziło do centralizacji 
polityki państwowej oraz instytucji państwa i władzy, nie było możliwości 
wykształcenia się (charakterystycznych dla państw Europy Zachodniej) 
mechanizmów podziału, równowagi oraz wzajemnego hamowania się 
władz, które mają na celu zabezpieczenie interesów społeczeństwa przed 
koncentracją władzy i jej samowolą. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, przyjmuje się, że specyficz-
ne cechy państwa rosyjskiego takie jak autorytaryzm czy imperializm 
są logicznym przedłużeniem całej historii tego kraju. Rozwój historyczny 
państwa był zdominowany przez arbitralną władzę jednostek i ich otocze-
nia. Nie bez powodu słowo car oznacza w kulturze rosyjskiej zarówno tytuł 
najwyższego władcy w Rosji, jak i samowładną, despotyczną i niepodziel-
ną władzę24. 

Do tradycji politycznych państwa rosyjskiego należy z całą pewnością: 
• istnienie centralnego ośrodka decyzyjnego, który skupia w swych 

rękach uprawnienia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; 
• sprawowanie władzy poza kontrolą jakichkolwiek podmiotów życia 

politycznego w kraju; 
• nieprzestrzeganie zasad suwerenności narodu na wszystkich eta-

pach jego rozwoju historycznego. 
Autorzy publikacji naukowych przyjmują, że na specyficzny charakter 

koncepcji władzy politycznej w Rosji miały przede wszystkim wpływ zjawi-
ska takie jak: 

• przejmowanie bizantyńskiego modelu społeczno-politycznego;  
• patrymonialny charakter rosyjskiej władzy politycznej; 
• sakralizacja władzy; 
• ekspansja polityczna państwa (imperium); 
• zniewolenie mongolsko-tatarskie wraz ze specyficznymi pojęciami 

na temat władzy i organizacji państwa (m.in. brak prywatnej własności 
ziemi, tzn. „cała ziemia jest ziemią chana", nieograniczone samodzierża-
wie, koczowniczy tryb życia z niechęcią do kultury miejskiej);  

• brak poszanowania dla kategorii prawa25. 
                                                      

23 Tamże. 
24 Tamże, s. 88. 
25 Por. J. Potulski, Społeczno-kulturowy…, s. 87. 
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Natomiast do cech autorytarnego sposobu sprawowania władzy, który 
zakorzeniony jest w kulturze politycznej społeczeństwa rosyjskiego należą: 

• brak jakiekolwiek kontroli społecznej nad władzą państwową; 
• brak zasady traktowania narodu jako suwerena władzy państwowej; 
• arbitralność́ władzy jednostek; 
• koncentracja władzy w rękach pojedynczych osób (jednowładztwo); 
• zasada jedności władz; 
• brak w mentalności społeczeństwa rosyjskiego wypracowanych doj-

rzałych wyobrażeń́ dotyczących demokracji oraz wykorzystania zasad 
władztwa narodu na potrzeby równowagi i rozwoju. Brak tych umiejętności 
utrudnia modernizację Rosji, akceptację dla liberalno-demokratycznego 
systemu wartości, jednocześnie powodując podatność́ na hasła silnych 
jednostek autorytarnych i retorykę̨ państwowo-mocarstwową26. 

W rosyjskiej świadomości i rzeczywistości społeczno-politycznej od 
wieków to właśnie państwo jest elementem dominującym. Doprowadziło to 
do sytuacji (m.in. podczas rozpadu państwa radzieckiego), w której społe-
czeństwo pogrążone w chaosie bez spajającego go aparatu biurokratycz-
nego państwa nie potrafiło odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie było 
bowiem gotowe ponieść odpowiedzialności za rzeczywiste kontrolowanie 
władzy. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zapoczątkował 
iluzję demokracji, pod którą budowano oligarchiczno-klanowy system wła-
dzy27. 

 
 

Zakończenie 
 
Konkludując, system sprawowania władzy w państwie rosyjskim od 

zawsze był narzucany społeczeństwu, przez co nie wykształciła się trady-
cja aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w życiu politycznym. Należy 
zwrócić także uwagę na fakt, że obok wszystkich cech systemu autorytar-
nego i imperialnych ambicji, istniała w państwie cenzura, która spowodo-
wała, iż społeczeństwo pozostawało bierne wobec działalności politycznej. 
W przeciwieństwie do powyższego wykształciło się natomiast przekonanie, 
że jednostkom posiadającym władzę i siłę należy się bezwzględny szacu-
nek, stąd od wieków przychylne postawy społeczeństwa wobec rządzą-
cych w niedemokratyczny sposób. W swej polityce zagranicznej państwo 
rosyjskie zawsze dążyło do stworzenia silnego imperium oraz do wpływa-
nia na losy innych państw, natomiast w polityce wewnętrznej do utrzyma-
nia centralistycznego systemu sprawowania władzy. Zarówno w przeszło-
ści, jak i obecnie (autorka poruszy te kwestie w kolejnej części publikacji) 

                                                      
26 Por. tamże, s. 102. 
27 Tamże, s. 91-92. 
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elity rządzące traktowały społeczeństwo rosyjskie przedmiotowo jako na-
rzędzie do realizacji polityki imperialnej28. 

Państwo – w rosyjskiej tradycji politycznej - traktowane było jako dobro 
nadrzędne, o które trzeba walczyć i należy rozwijać kosztem innych dóbr 
np.: społecznych. Przez wieki kształtowano niemal poddańczy stosunek 
jednostek do ogółu. Kluczowym elementem nigdy nie był człowiek, lecz 
imperium. Wypracowane na przestrzeni wieków wzory zachowań są kon-
sekwencją autorytarnych rządów, imperialnych ambicji, rozbudowanego 
aparatu biurokratycznego, wojskowego i politycznego. Autorytaryzm rosyj-
ski nie jest zjawiskiem nowym, a rezultatem od wieków sprawowanej wła-
dzy. 
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DETERMINANTS OF RUSSIAN AUTHORITARIANISM 
AND THE POLITICAL IMPERIAL IDEA. PART I 

 

For centuries, the Russian state has been governed by strong rules. 
Absolute power has led to the primacy of policy over law, which has be-
come an instrument for realizing the interests of the head of the state. This 
has given rise to the formation of authoritarianism in Russian rule, which 
resulted in imperialism. The paper is an attempt to identify sources of Rus-
                                                      

28 Por. T. Miluski, Warunki życia mieszkańców Rosji w okresie transformacji społecz-
no-gospodarczej w latach 1991-2000, [w:] P Kraszewski (red.), Cywilizacja Rosji Imperial-
nej, Instytut Wschodni UAM, Poznań, 2002, s. 362. 
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sian authoritarianism. Also, it tries to answer the question of how the politi-
cal imperial idea and authoritarianism in rule in the Russian state were 
developed. 

 
Keywords: authoritarianism, imperialism, Russian Federation 

 


