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Алек сан дар Ду гин, фи ло
соф, док тор по ли тич ких на у ка, 
је дан од нај по зна ти јих ру ских 
и свет ских ге о по ли ти ча ра, нај
у те ме ље ни ји са вре ме ни за го
вор ник ге по ли ти ке евро а зиј
ства, по да рио нам је још јед ну 
ори ги нал ну мо но гра фи ју под 
на сло вом Че твр та по ли тич ка 
те о ри ја. 

Аутор је ову књи гу од 240 
стра на по де лио у пет по гла
вља: Увод у Че твр ту по ли тич ку 
те о ри ју; Крај кла сич них иде о
ло ги ја и њи хо ве ме та мор фо зе; 
Ге о по ли тич ки кон текст XXI 
ве ка: ци ви ли за ци ја и им пе ри ја; 
Евро а зиј ство као вер зи ја Че твр
те по ли тич ке те о ри је; и Идеј ни 
обри си до ла зе ће ру ске по ли ти
ке.

Упрвомделу Ду гин под се ћа 
да је,  за раз ли ку од прет ход них 
ве ко ва у ко ји ма су сре ди шње 
ка те го ри је би ле ре ли ги ја, ди на
сти ја, ста ле жи, др жа ве – на ци је, 
XX век био век иде о ло ги ја и да 
је ње го вим за вр шет ком до шло 
до кри зе и  „кра ја иде о ло ги ја“. 
У XX ве ку основ не иде о ло ги је 
би ле су: ли бе ра ли зам (ле ви и 
де сни), ко му ни зам (као марк
си зам и со ци ја ли зам и со ци јал
де мо кра ти ја), фа ши зам (на ци
о нал со ци ја ли зам, Фран ков на
ци о налсин ди ка ли зам, Пе ро нов 
„ју сти ци ја ли зам“, Са ла за ров 
ре жим итд). Од три ју по ли тич
ких те о ри ја спо соб них да мо би
ли шу ма се ши ром све та оста ла 
је са мо јед на – ли бе рал на. У са
вре ме но вре ме све че шће се чу
је по клич о „кра ју иде о ло ги ја“, 
па да кле и ли бе ра ли зма.  Сто га 
се Че твр та по ли тич ка те о ри ја 
су че ља ва са ста ту сом  кво, тј. 
„то је про је кат `крсташк ог рата` 
про тив: Пост мо дер не; по стин
ду стриј ског дру штва; у прак си 
оства ре не ли бе рал не за ми сли; 
те гло ба ли зма и ње го вих ло ги
стич ких и тех но ло шких осно
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ва“(19). От по чи ње бит ка за 
пост мо дер ну. Дру га и тре ћа по
ли тич ка те о ри ја (ко му ни зам и 
фа ши зам) схва та ле су се бе као 
пре тен ден те на из раз ду ха Мо
дер не. И те пре тен зи је не слав но 
су про па ле. Ду гин сма тра да би 
Дру гу и Тре ћу по ли тич ку те о
ри ју тре ба ло пре и спи та ти у но
вом кљу чу... Тај ме то до ло шки 
ко рак ко ри стан је као за гре ва ње 
пред  пу но вред но са чи ња ва ње 
Че твр те по ли тич ке те о ри је.

Кад за го ва ра по вра так Тра
ди ци је и те о ло ги је Ду гин под
се ћа да „су све три по ли тич ке 
те о ри је за ми шље не као ве штач
ке иде о ло шке кон струк ци је љу
ди ко ји (раз ли чи то) по и ма ју 
`смрт Бога` (Фри дрих Ни че), 
`скидање ча ро ли је света` (Макс 
Ве бер), ̀ крај сакралног`. У то ме 
се са сто јао жи вац  Но вог до ба: 
на ме сто Бо га до ла зио је чо век; 
на ме сто ре ли ги је – фи ло со фи
ја и на у ка, на ме сто От кри ве ња 
– ра ци о нал не, вољ не и тех но ло
шке кон струк ци је“ (2122).

У „вр лом но вом све ту“ свет
ског гло ба ли зма, Пост мо дер не 
и Пост ли бе ра ли зма за Ру си
ју не ма ме ста – ис ти че Ду гин. 
„Да на шња свет ска еко ном ска 
кри за пред ста вља са мо по че так. 
Оно нај го ре тек сле ди. Инер
ци ја пост ли бе рал них то ко ва је 
та ква да је про ме на кур са не
мо гу ћа – `ослобођена техника` 
(Освалд Шпен глер) тра жи ће 
за спа са ва ње За па да све де ло
твор ни ја, али чи сто тех нич ка, 
тех но ло шка сред ства“... Ја сно 

је да би Ру си ја тре ба ло да иде 
дру гим пу тем. Сво јим“ (25). За 
ре ша ва ње на су шних про бле ма 
– гло бал не еко ном ске кри зе, су
прот ста вља ња јед но по лар ном 
све ту, очу ва ња и ја ча ња су ве
ре ни те та итд, Ду гин ис ти че да 
је по треб но обра ти ти се фи ло
соф ским осно ва ма исто ри је, 
на чи ни ти ме та фи зич ки на пор. 
Сто га аутор Че твр ту по ли тич ку 
те о ри ју за сни ва на од ба ци ва њу 
са да шњег ста ту са кво у ње го вој 
прак тич ној и те о рет ској ди мен
зи ји,  и ис ти че да ће она у ру
ском из да њу би ти ори јен ти са на 
на „ру ски Ere ig nis“ (26).

Другидеокњигеаутор по
чи ње рас пра вом о кла сич ним 
иде о ло ги ја ма. Ду гин пи ше о 
кра ју кла сич них  иде о ло ги ја, 
нај пре о ли бе ра ли зму и ње го
вим ме та мор фо за ма, ис ти чу ћи 
фор му лу Ерн ста Ни ки ша: „Ли
бе ра ли зам је зла коб људ ске 
ци ви ли за ци је“(32). На во де ћи 
глав не од ли ке ли бе рал не иде
о ло ги је, ње ну `слободу за` и 
`слободу од`, Ду гин рас пра вља  
пи та ње од но са ли бе ра ли зма и 
на ци је, иза зо ву марк си зма, за
тим пи ше о пре суд ној по бе ди 
ли бе ра ла кра јем XX ве ка, као и 
на ред ног `америчког века`, ко ји 
је за ми шљен као пре та па ње по
сто је ћег свет ског мо де ла у нов, 
из гра ђен стро го по аме рич ким 
узо ри ма. Тај про цес услов но 
се на зи ва „де мо кра ти за ци ја“ и 
усме рен је на не ко ли ко кон крет
них ге о граф ских ен кла ва, у пр
вом ре ду оних про бле ма тич них 



Осврти и прикази

307

са ста но ви шта ли бе ра ли зма. Та
ко су се по ја ви ли про јек ти „Ве
ли ког Бли ског Ис то ка“, Ве ли ке 
Сред ње Ази је“ итд. Кри ти ча ри 
аме рич ког мо де ла ли бе ра ли зма 
ко ји им пе ри ја на ме ће све ту, по
пут кон зер ва тив ца Па три ка Бју
ке не на, при ме ти ли су да: „Аме
ри ка је сте кла чи тав свет, али је 
из гу би ла са му се бе“. (39)

Ар гу мен то ва но сли ка ју ћи 
па но ра му пост ли бе рал не гро те
ске Ду гин  ис ти че да ли бе ра ли
зам (и пост ли бе ра ли зам) у Ру си
ји мо же („и мо ра – у то ве ру јем“ 
– ка же Ду гин) да бу де од ба чен. 
С њим и Но во до ба и Про све ти
тељ ство и ње го ве те ко ви не. Јер 
пут ко јим је чо ве чан ство у Но во 
до ба кре ну ло до вео је упра во до 
ли бе ра ли зма. И до од ба ци ва ња 
Бо га, Тра ди ци је, за јед ни це ет
но са, им пе ри је, цар ства. Та кав 
пут се за вр ша ва са свим ло гич
но: ре шив ши да се осло бо ди 
све га што га об у зда ва, чо век 
Но вог до ба до сти гао је ло гич ну 
крај ност – на о чи глед се осло ба
ђа се бе са мог... Ли бе ра ли зам је 
ап со лут но зло – не са мо у свом 
фак тич ком оства ре њу не го и у 
сво јим те мељ ним те о рет ским 
прет по став ка ма. И ње го ва по
бе да, ње гов свет ски три јумф 
са мо ис ти че и от кри ва ра ни је 
за ма гље не зло коб не цр те.

„Сло бо да од“ је нај од врат
ни ја фор му ла роп ства, бу ду ћи 
да ис ку ша ва чо ве ка на уста нак 
про тив Бо га, про тив тра ди ци о
нал них вред но сти, про тив мо
рал них и ду хов них на че ла ње

го вог на ро да и ње го ве кул ту ре“ 
– ис ти че Ду гин (43). По треб но 
је из ко ре на иш чу па ти свет ску 
је рес  ко ја ин си сти ра да је „чо
век ме ра ства ри“. Ру си ја тре ба 
да са чи ни иде о ло ги ју свет ског 
Кр ста шког ра та про тив САД, 
За па да, гло ба ли за ци је и њи хо
вог по ли тич коиде о ло шког из
ра за – ли бе ра ли зма.

За де мо кра ти ју аутор ка же 
да је ар ха ич на по ја ва и ко лек
тив на ек ста за, на че ло за сно ва но 
на не јед на ко сти где по ли тич ка 
мо дер ни за ци ја озна ча ва пут од 
де мо кра ти је ка ти ра ни ји и где 
се гло бал на де мо кра ти ја по ја
вљу је као цар ство ан ти хри ста. 
У овом де лу Ду гин пи ше о ле
ви чар ској фи ло со фи ји, ње ним 
под вр ста ма, ста рој и но вој ле
ви ци, те ле ви ци у са вре ме ној 
Ру си ји.  

За тим је из вр шио ана ли
зу кон зер ва ти ви зма и то фун
да мен тал ног кон зер ва ти ви зма 
или тра ди ци о на ли зма, ли бе рал
ног кон зер ва ти ви зма или тзв. 
кон зер ва ти ви зма ста ту са кво, 
те ле ви чар ског  или со ци јал
ног кон зер ва ти ви зма. Као по
се бан об лик фун да мен тал ног 
кон зер ва ти ви зма Ду гин је на
вео и Евро а зиј ство и Нео е вро
а зиј ство. Евро а зиј ство, на во
ди Ду гин, не при зна је за пад не 
пре тен зи је на уни вер зал ност. 
Оно за пад ну кул ту ру сма тра 
ло кал ним и при вре ме ним фе но
ме ном, и за го ва ра умно же ност 
кул ту ра и ци ви ли за ци ја ко је 
са по сто је у ра зним тре ну ци ма 
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ци клу са. Мо дер на је за евро
а зиј це по ја ва свој стве на са мо 
За па ду, док дру ге кул ту ре тре ба 
да рас крин ка ју те пре тен зи је на 
уни вер зал ност за пад не ци ви ли
за ци је и из гра де сво ја дру штва 
на уну тра шњим вред но сти ма. 
Ни ка кав је дин стве ни исто риј
ски ток не по сто ји, сва ки на род 
има свој исто риј ски мо дел ко ји 
се кре ће у раз ли чи том рит му 
и кат кад у ра зним прав ци ма. 
Нео е вро а зиј ство је пре у зе ло 
основ не тач ке епи сте ме ра ни
јих евро а зи ја ца и до пу ни ло их 
обра ћа њем тра ди ци о на ли зму, 
ге о по ли ти ци, струк ту ра ли зму, 
Хај де ге ро вој фун да мен тал ној 
он то ло ги ји, со ци о ло ги ји, ан
тро по ло ги ји... (76)

Утрећемделу књиге Ду гин 
пи ше о ци ви ли за ци ји и им пе ри
ји у ге о по ли тич ком кон тек сту 
на по чет ку XXI ве ка. Ту рас пра
вља су штин ска ге о по ли тич ка, 
фи ло соф ска, он то ло шкоци ви
ли за циј ска пи та ња као што је 
по јам За па да, Евро пе и Мо дер
не, мо дер ни за ци је (ен до ге не и 
ег зо ге не), Јал тин ске кон цеп ци
је „За пад“ и „Ис ток“, сми сле
но сти пој ма „Тре ћи свет“, гло
ба ли за ци је, пост за па да, САД и 
ЕУ на по чет ку XXI ве ка и дру
го. 

Ов де је ин те ре сант но ми
шље ње не ких аме рич ких нео
кон зер ва ти ва ца (по го то во Ро
берт Кеј ган), да се аме рич ка 
ци ви ли за ци ја сма тра да про из
ла зи из кон цеп ци је Хоб со вог 
пре те ћег др жав ног „Ле ви ја та

на“, а Европ ска уни ја као оли
че ње Кан то вих па ци фи стич ких 
иде ја – с ње го вим гра ђан ским 
дру штвом, то ле рант но шћу и 
људ ским пра ви ма. 

Ка да је реч o  Ру си ји Ду гин 
по ста вља ди ле му из ме ђу Ру си
је као зе мље и Ру си је као са
мо свој не ци ви ли за ци је (им пе
ри је). Он при то ме на во ди да у 
Ру си ји ни су са зре ва ли ни ти су 
са зре ли – ни ка пи та ли зам, ни 
ин ди ви ду а ли зам, ни де мо кра
ти ја, ни ра ци о на ли зам, ни лич
на од го вор ност, ни прав на са
мо свест, ни гра ђан ско дру штво. 
На про тив, у Ру си ји су пре вла
да ва ле смер ни це тра ди ци о нал
ног дру штва:  па тер на ли зам, 
ко лек ти ви зам, хи је рар хич ност, 
од нос пре ма др жа ви и дру штву 
као пре ма по ро ди ци, над моћ 
мо ра ла над пра вом, етич ког ми
шље ња над ра ци о нал ним итд 
(107). Они ко ји Ру си ју ви де као 
европ ску зе мљу за не ма ру ју да 
се она раз ли ку је од Евро пе, од 
чи та вог За па да у це ли ни, те да 
је пре тва ра ње Ру са у Евро пља
не са свим без на де жна ствар. 
Та ко би Ру си ја оста ла тек „под
За пад“, „За пад дру гог ре да“  
без сна ге да упи је истин ску су
шти ну за пад не са мо свој но сти. 
Ми шље ње да је Ру си ја   За пад, 
али дру га чи ји, пра во слав ни, 
пост ви зан тиј ски, сло вен ски 
итд, он да зна чи да За пад ви ше 
ни је За пад...  Вла да ју ћа кла са 
у Ру си ји је увек би ла из вор мо
дер ни за ци је и ве стер ни за ци је. 
Оту да је увек ак ту ел на Пу шки
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но ва кон ста та ци ја да је „у Ру си
ји је ди ни Евро пља нин – вла да“ 
(109).

Дру ги по глед Ру си ју од ре
ђу је као са мо стал ну ци ви ли за
ци ју. То је ста но ви ште ка сних 
сло ве но фи ла (Ле он тјев, Да ни
лев ски), ру ских евро а зи ја ца, 
мла до ру са, на ци о нал бољ ше ви
ка (Ус тр ја лов). Из раз Ру си ја
Евро а зи ја уве ли су у упо тре бу 
пр ви евро а зиј ци (Ни ко лај Тру
бец ки, Пе тар Сав чин ски, Вла
ди мир Иљин и дру ги).

Ду гин од но се Ру си је и За
па да 1990 –их сво ди на нај те
же за блу де од стра не Ру си је; 
са свим по гре шне про ра чу не; 
не схва та ње пра вог ста ња ства
ри, те не по сред ну из да ју на ци
о нал них ин те ре са. Кри тич ки 
по сма тра Пу ти но ву и Ме две де
вље ву по ли ти ку, по го то во те зу 
и јед ног и дру гог да је „Ру си ја 
= европ ска зе мља“, јер је Ру си ја 
као су ве ре на европ ска зе мља са 
соп стве ним ин те ре си ма и вред
но сти ма су че ље на с аме рич ком 
јед но по лар но шћу и европ ским 
вред но сти ма, а Ду гин до во ди у 
сум њу уни вер за ли зам тих вред
но сти. Дру гим ре чи ма Ру си ја је 
не европ ска зе мља већ по себ на 
ци ви ли за ци ја. Јер док пред сед
ни ци го во ре о Ру си ји као европ
ској зе мљи за пад њач ке струк ту
ре ути ца ја у Ру си ји има ће ве
ли ки ути цај на ру ску спољ ну и 
уну тра шњу по ли ти ку. 

Раз ма тра ју ћи пи та ње Ру си
је и За па да у евро а зиј ској те о
ри ји Ду гин из но си исто ри јат 
ру ског по и ма ња За па да. Ста

но ви ште да је „Ру си ја – са мо
стал на ци ви ли за ци ја“, Ру си ја 
– Евро а зи ја, „др жа ва –свет“, 
Ду гин ис ти че да су ово ста но
ви ште за сту па ли ру ски ца ре ви 
из Мо сков ског раз до бља (ви
де ћи у Евро пи „цар ство је ре ти
ка“ – „па пи ста и лу те ра на ца“), 
сло ве но фи ли (по го то во ка сни), 
ру ски на род ња ци, евро а зиј ци  и 
ко му ни сти (у скла ду са сво јом 
кла сном иде о ло ги јом).  Ру си
ја  Евро а зи ја, Ру си ја (=ци ви
ли за ци ја) гле да на За пад као на 
ло кал ну и ре ги о нал ну по ја ву и 
об ја вљу је рат пре тен зи ји За па
да на уни вер за ли зам. Дру гим 
ре чи ма, Ду гин по ла зи од ста ва 
да Мо дер на и мо дер ни за ци ја 
ни су ап со лут не вред но сти ни 
без у слов ни им пе ра тив раз во ја. 
Ру си ја је спо соб на да се раз ви ја 
и жи ви у скла ду са соп стве ном 
уну тра шњом ло ги ком – ко ју 
дик ти ра ју ње на ре ли ги ја, ње но 
исто риј ско по зва ње, ње на са мо
бит на и по себ на кул ту ра (121). 
За то је нео п ход но да  по ли тич ко 
ру ко вод ство Ру си је учи ни пр ви 
ко рак а то је да  про гла си Ру си ју 
ци ви ли за ци јом, из че га ће про
ис те ћи низ прак тич них рад њи у 
про це су пре ла ска из европ ске 
зе мље у са мо стал ну ру ску ци
ви ли за ци ју.

 У овом де лу књи ге аутор се 
ба ви  свој стви ма ци ви ли за ци је, 
ње ним од но сом са им пе ри јом 
– ко ја пред ста вља ње но те ри
то ри јал но зна че ње, те од но сом 
ци ви ли за ци је и кул ту ре. Су че
ља ва ју ћи Хан тинг то на („Су
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коб ци ви ли за ци ја“) и Фу ку ја
му („Крај исто ри је“), Ду гин, 
при хва та Хан тиг то нов основ ни 
став, али на ме сто Хан тинг то но
вог су ко ба Ду гин  пи ше о ди ја
ло гу ци ви ли за ци ја. И Фу ку ја ма 
ће ко ри го ва ти сво је ми шље ње о 
за пад ном, ли бе рал ном  уни вер
зал ном мо де лу  као по бед ни ку 
ко ји  пред ста вља  крај исто ри је. 
„Ка пи та ли зам, тр жи ште, ли бе
ра ли зам, де мо кра ти ја чи не се 
уни вер зал ним и оп ште људ ским 
са мо спо ља гле да но. Сва ка ци
ви ли за ци ја пре и на ча ва њи хов 
са др жај по соп стве ним не све
сним обра сци ма, где ве ра, кул
ту ра, је зик, пси хо ло ги ја игра ју 
огром ну, кат кад пре суд ну уло гу. 
У том кон тек сту, ци ви ли за ци ја 
сти че сре ди шњи зна чај у по ли
ти ко ло шкој ана ли зи, из би ја ју ћи 
у пр ви план и за ме њу ју ћи кли
ше ли бе рал не „Вул га те“(134). 
Ци ви ли за ци ја у са вре ме ном 
фи ло соф ском кон тек сту по ста је 
сре ди ште но ве иде о ло ги је. Ту 
иде о ло ги ју мо же мо од ре ди ти 
као ви ше по лар ност.  Та ко схва
ће на ци ви ли за ци ја се, пре ма 
Ду ги ну, су прот ста вља гло ба ли
зму.

Ве о ма ин те ре сант но је Ду
ги но во схва та ње ево лу ци је и 
ак ту е ли зо ва ња Мон ро о ве док
три не, ко ја из ан ти ко ло ни јал не 
те о ри је ве за не за од ре ђе ни „ве
ли ки про стор“, у XX ве ку по чи
ње да се пре тва ра у уни вер за ли
стич ку иде о ло ги зо ва ну те о ри ју 
пла не тар ног ко ло ни ја ли зма но
вог ти па (по мор ског, ен гле ског, 
и по го то во аме рич ког). Ов де се 

Ду гин осла ња на Кар ла Шми
та и ње го ву сту ди ју о „ве ли ком 
про сто ру“ и „рај ху“ пи са ну у 
пред ве чер је Дру гог свет ског ра
та. Иако је био при ста ли ца Хи
тле ра, Шмит у сво јим тек сто ви
ма не при ста је на ра си стич ко и 
уско не мач ко ту ма че ње „рај ха“. 
Ње гов „рајх“ ни је као онај Хи
тле ров, не го „им пе ри ја“, „ве ли
ки про стор“ на се љен на ро ди ма 
од ко јих сва ки има јед на ка пра
ва у ства ра њу По ли тич ког, сва
ки са у че ству је у соп стве ној суд
би ни. По Ду ги ну код Шми та се, 
(као и не ких дру гих кон зер ва
тив них ре во лу ци о на ра: Шпен
гле ра, Ерн ста фон Са ло мо на...) 
ра ди о Че твр тој по ли тич кој те о
ри ји (упо ре до са ли бе ра ли змом, 
ко му ни змом и фа ши змом) 
скри ве ној иза Тре ће (на ци стич
ке и фа ши стич ке) (149).  Ду гин 
Шми та сма тра из ра зи тим пред
став ни ком Че твр те по ли тич ке 
те о ри је. За сно ва на на ге о по ли
ти ци  „ве ли ких про сто ра“, ци
ви ли за ци ја и им пе ри ја, Че твр та 
по ли тич ка те о ри ја предстaвља 
по Ду ги ну нај по у зда ни ју плат
фор му за ви ше по лар ни свет, 
ан ти гло ба ли зам, ан ти а ме ри ка
ни зам и на ци о нал ноосло бо
ди лач ку бор бу про тив аме рич
ке свет ске пре вла сти. О ово ме 
Ду гин пи ше осла ња ју ћи се на 
ра до ве аме рич ких пи са ца, те
о ре ти ча ра „цр ве них бри га да“ 
То ни ја Не гри ја и  фи ло со фа ан
ти гло ба ли сте Мај кла Хар та.

ЕУ је  ко ле бљи ва  им пе ри ја 
сма тра Ду гин и ис ти че да „По
је ди нач но чак и нај ве ће зе мље 
Ста ре Евро пе ни су спо соб не да 
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од бра не сво је на ци о нал не ин
те ре се. И не за ви сно од то га да 
ли ће ика да по ста ти са мо стал на 
им пе ри ја или ће оста ти пе ри фе
ри ја атлан ти зма, Евро па је осу
ђе на на ин те гра ци ју“(160).

Аутор кри ти ку је став при
ста ли ца ан ти им пе риј ског су
ве ре ни те та Ру си је (Ју риј Лу
шков), тј. за го ва ра ња од бра не 
су ве ре ни те та на ци о нал не др
жа ве Ру си је, и го во ри о евро а
зиј ској им пе ри ји бу дућ но сти, 
као је ди ном аде кват ном од го во
ру на аме рич ки иза зов. Он при 
то ме го во ри о ви ше им пе ри ја 
и ви ше по лар ном све ту ко је би 
спре чи ле из град њу јед но по лар
ног све та. Да би ми сли ла и де
ло ва ла им пе риј ски Ру си ја мо ра 
пр во да оја ча из ну тра. За тим  да 
оја ча  стра те шку са рад њу Ки
ном.

У четвртом  делу књиге 
Ду гин још по дроб ни је раз ра
ђу је евро а зиј ство као вер зи ју 
Че твр те по ли тич ке те о ри је. Он 
при то ме де таљ но де фи ни ше 
и ана ли зи ра не ке од основ них 
ге о по ли тич ких атри бу та фе
но ме на евро а зиј ства као што 
су  на род, ру ско тло, је зик, 
држaвује жа, гра ни це, про стор 
као об лик жи во та (Фри дрих Ра
цел), ду хов ност и мно ге дру ге. 
На кра ју овог по гла вља  Ду гин 
на во ди ци ље ве евро а зиј ства. 
То су:  „да истин ски по ста не 
сна га, уче ству је у оно ме што 
се де ша ва са зе мљом, ути че на 
оно што се де ша ва са зе мљом у 
евро а зиј ском кљу чу; да по ста
не моћ на во де ћа сна га на ше зе

мље, функ ци је вла сти оства ру је 
као ору ђе за спро во ђе ње евро а
зиј ских иде ја у кон крет ном бит
ку; да по но во пре тво ри Ру си ју 
у им пе ри ју, ство ри на осно ву 
Ру си је нај ве ћу си лу, кон ти нен
тал ну евро а зиј ску им пе ри ју и... 
да уче ству је у за вр шном пре о
бра жа ва њу све та“(196).

ПетидеоДу гин је по све тио 
ру ској по ли ти ци.Он ов де  из
ла же идеј не обри се до ла зе ће 
ру ске по ли ти ке. У пр вом по гла
вљу пе тог де ла ба ви се струк
ту ром со ци о ге не зе Ру си је, по
мо ћу кон стан ти и ва ри ја бли. 
Кон стан те су Ру си (Сло ве ни), 
на род, ру ска ци ви ли за ци ја, а 
ва ри ја бле ет нич ке ма њи не, др
жа ва и дру штво. Ду гин по овој 
ме то до ло ги ји да је исто риј ски  
збир ни та бе лар ни пре глед по
чев  од Ки јев ског раз до бља ру
ске исто ри је, за тим фе у дал не 
Ру си је, Та тар скомон гол ског 
раз до бља, Ли тван ске Ру си је, 
Мо сков ске Ру си је, Пе тров ске 
Ру ске Им пе ри је, те Со вјет ског 
и Са вре ме ног раз до бља. У дру
гом по гла вљу Ду гин пи ше о ру
ском Ле ви ја та ну (на Ру си ју би 
се при ме нио Бе хе мот – с об зи
ром да је Ру си ја кон ти нен тал на 
др жа ва), го во ри о раз ло зи ма за 
евен ту ал ну др жав ну ре пре си
ју, те ука зу је да је у са вре ме ној 
Ру си ји „Ле ви ја тан“ ис ко ре њен, 
ње гов ци клус је за вр шен, да
на шња власт не иза зи ва ни ка
кав страх. У тре ћем по гла вљу 
Ду гин ана ли зи ра по јам и прак
су  мо дер ни за ци је, и од мах по
ста вља пи та ње да ли је Ру си ји 
по треб на мо дер ни за ци ја? При 
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то ме под се ћа: „У тра ди ци о нал
ном дру штву чо век је сма тран 
ра бом Бо жи јим. Да нас би ре кли 
да је то ди вља штво, за то што 
чо век ни је роб већ је сло бо дан. 
Али ра бом Бо жи јим је на зи ван, 
за то што је био сло бо дан од све
га оста лог. Био је рад ник са мо 
Бо га. Пре ма то ме, Цр ква је уса
ђи ва ла љу ди ма пра ву сло бо ду. 
Шта ви ше, уче ње о то ме да је 
Бог ство рио чо ве ка из ни че га, а 
не из са мо га Бо га, осу ђи ва ло је 
чо ве ка на пот пу ну сло бо ду. 

У окви ру те сло бо де чо век је 
мо гао да ода бе ре: хо ће ли да бу
де раб Бо жи ји и го спо дар све га 
оста лог – стра сти, гре ха, или да 
бу де роб гре ха, роб ђа во ла, роб 
тре нут них стра сти, али да при 
том оста не сло бо дан од Бо га. 
То је мо рал ни из бор. У тра ди
ци о нал ном дру штву сма тра ло 
се ис прав ним би ти раб Бо жи ји 
и по гре шним би ти роб стра сти. 
У епо хи мо дер ни за ци је, по го
то во у епо хи Про све ти тељ ства, 
тај мо рал су ре ши ли да про ме
не. Чо век се са да јед но знач но 
схва та сло бод ним од Бо га, а не 
од стра сти, не од гре хо ва, не од 
ђа во ла. Та ко је на чи нио пр ви 
ко рак ка мо дер ни за ци ји. 

Сви зна ју за ра ши ре ну Ни
че о ву фор му лу „Бог је умро“. 
Па ипак, мно ги не зна ју ка ко се 
за вр ша ва тај из раз: „...ви сте га 
уби ли, Ви и ја“. Љу ди ко ји су 
по же ле ли про грес и мо дер ни
за ци ју уби ли су Бо га... За то је, 
да би се по ја вио мо дер ни зо ван 
чо век, тре ба ло зба ци ти Бо га са 
ње го вог пи је де ста ла. У то ме је 

бо го бо рач ка су шти на ху ма ни
зма о ко ме су го во ри ли мно ги 
фи ло со фи XIX и XX ве ка. У то
ку мо дер ни за ци је за и ста се по
ја вио ауто ном ни чо век ко ји је 
по чео се бе да на зи ва „сло бод
ним“. Та ко је мо де ран – са вре
мен чо век по стао Бог. „Али са 
ста но ви шта Пост мо дер не, обо
жен чо век та ко ђе ства ра ре пре
сив не хи је рар хи је.

Упра во та да је ис кр сла иде ја 
да се и сам чо век уби је. Је дан 
по зна ти фран цу ски фи ло соф – 
Бер нар – Ан ри Ле ви – про гла
сио је смрт чо ве ка, дру ги фи ло
соф – Ро лан Барт – про гла сио је 
смрт ауто ра. Дру штво без љу ди 
и текст без ауто ра по ста ли су 
нор ма са вре ме не пост мо дер ни
стич ке кул ту ре. Да кле, чо век је 
ис пр ва убио Бо га да би по том, 
у стал ном тра га њу за но вом мо
дер ни за ци јом, но вим осло бо ђе
њем, до шао до тле да је по стао 
те рет са мом се би. Ја ви ла се иде
ја ри зом, нео д ре ђе ног по лу го
мо ља, ки бор га, кло на. Ло ги чан 
крај мо дер ни за ци је... У оним 
зе мља ма где је ци клус Мо дер
не за вр шен за по че ла је ак тив на 
пост мо дер ни за ци ја: про шла је 
ин ду стри ја ли за ци ја, за по че ла 
је пост мо дер ни за ци ја. Са да у то 
же ле да уву ку и Ру си ју...

У исто ри ји Ру си је ви ди мо да 
мо дер ни за ци ја ко да нас ни ка да 
ни је кре та ла од о здо, њу су нам 
увек на ме та ли. Ов де се при се
ћам ка ко је Пу шкин ре као де је 
у Ру си ји је ди ни Евро пља нин – 
др жа ва. Сва мо дер ни за ци ја до
ла зи ла нам је са За па да уз по
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моћ на сил ног уво ђе ња стро гим 
ме то ди ма...“

У че твр том по гла вљу Ду
гин пи ше о ин те ре си ма и вред
но сти ма по сле Цхин ва ли ја, тј. 
на кон ра та у Гру зи ји. Ов де је 
вред но по ме ну ти ње гов из ри
чит став да Ру си ја ни је европ
ска зе мља не го евро а зиј ска ци
ви ли за ци ја. Он при том ис ти че 
да „по сто је два исто риј ска и 
сми са о на под ме та ња: 1) за пад
но е вроп ске вред но сти из да ју 
се за уни вер зал не; 2) под из го
во ром њи хо ве за шти те Аме ри
кан ци се ру ко во де соп стве ним 
ин те ре си ма. 

На пр во под ме та ње „на се ли 
су“ и Пу тин и Ме две дев. На
и ме, обо ји ца су из ја вљи ва ли: 
„Ру си ја је европ ска зе мља“, што 
је, пре ма Ду ги ну, „све до чи ло да 
су до спе ли под хип но зу иде је о 
уни вер зал но сти за пад них вред
но сти. Ме ђу тим, Ру си ја у ства
ри ни је европ ска зе мља не го 
евро а зиј ска ци ви ли за ци ја...

Дру го под ме та ње је још бе
стид ни је. Об ја вље но је: уни вер
зал не вред но сти – то су аме рич
ке вред но сти. Под се ти ћу где је 
ис хо ди ште та кве пре тен зи је: 
у док три ни Ву дроа Вил со на, 
пред сед ни ка САД, ко ји је по
чет ком XX  ве ка и то ком Пр
вог свет ског ра та про гла сио да 
је гла ви за да так САД ши ре ње 
де мо кра ти је по чи та вом све ту. 
Твр ди ло се да аме рич ка др жа
ва пред ста вља оп ти ма лан мо
дел раз во ја чо ве чан ства и сто
га САД не са мо да мо гу не го 
су ду жне да се ме ша ју у свет

ску по ли ти ку и ус по ста вља ју у 
њој сво ја соп стве на на че ла. Још 
1920их го ди на је за оства ри ва
ње те иде је ство рен „Са вет за 
спољ не од но се“ (Co un cil on Fo-
re ign Re la ti ons – CFR)  и у су
шти ни са зре ла иде ја о ства ра њу 
Свет ске вла де, пре ма ко јој тре
ба при хва ти ти аме рич ки мо дел 
као је ди ни за све и са мим тим 
пoдредити аме рич кој иде о ло
шкој кон струк ци ји дру ге зе мље 
и на ро де“(234235). Ду гин на
го ве шта ва да се та ква по ли ти
ка у Ру си ји не ће во ди ти јер је 
на кон Цхин ва ли ја учи њен крај 
за пад ња штва у Ру си ји.
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