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Књи га по зна тог ру ског ге о по ли ти ча ра, А. Ду ги на, «Ми сте ри је 

евро а зи је», об ја вље на је на ру ском 1999. го ди не, а ове, 2008. из дат 
је њен срп ски пре вод. Ина че, књи га са др жи два по гла вља (Са крал-
на ге о гра фи ја и Ра се, ру не и кул то ви). 

Књи га ни је ла ка за чи та ње, што је и сам аутор ис та као у пред-
го во ру: «Ова књи га, да кле, не мо же ра чу на ти на ши рок круг чи та-
ла ца. Па ипак, увек по сто ји из ве стан број љу ди су штин ски не за-
до вољ них ин те лек ту ал ним су ро га ти ма про фа не на у ке и кул ту ре. 
Љу ди ко ји тра же ду бља и исти ни та об ја шње ња, те же да се осло бо-
де отр ца них кли шеа и ба нал них ми шље ња ко ја ни шта не об ја шња-
ва ју о су шти ни про бле ма». И за и ста књи га «Ми сте ри је евро а зи је» 
иде не ко ли ко ко ра ка да ље од свих по зна тих ми шље ња у ту ма че њу 
са крал не ге о гра фи је, ра са, ру на и кул то ва, а ти ме и исто ри је и на-
ше ствар но сти. Пи сац ових ре до ва мо ра ре ћи да је са др жај књи ге, 
иако де лу је ира ци о нал но, мит ски, за пра во има сво ју фи ло со фи ју и 
убе дљи ву ло ги ку, та ко да кад се књи га про чи та чо век до би је је дан 
(но ви) це ло вит увид у про шлост Евро а зи је ко ја има сво је тра ја ње 
и у са да шњо сти. Дру гим ре чи ма, ово је књи га ко ја чи та о ца не ће 
оста ви ти рав но ду шним пре ма про чи та ном. Дру ги ва жан еле ме нат 
ове књи ге је што Ду гин у не ким сег мен ти ма ту ма че ња «све то сти 
Ру си је» и «пра во слав не ини ци ја ци је» да је кла сич на, али убе дљи ва 
со ци о ло шка об ја шње ња, ко ја су бар на ма пот пу но но ва. Но, по ђи-
мо ре дом.
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САКРАЛНОСТРУСИЈЕ

Ка да се ра ди о са крал но сти Ру си је Ду гин је ми шље ња да она 
про ис ти че «не по сред но из ње не ода но сти пра во сла вљу, ру ском 
хри сто цен три зму». Ме ђу тим ова кво ми шље ње о све то сти др жа ве, 
ни је се до го ди ло у Ви зан тиј ском цар ству, оно ни је би ло «све то». 
Та ко ђе мно го ри мо ка то лич ких зе ма ља има ло је не у пит ну ода ност 
хри шћан ској тра ди ци ји па та мо ни је за жи ве ла «све тост» тих др-
жа ва. Ду гин сма тра да је то што ти на ро ди ни су по пут Ру са има ли 
та кву иде ју у прет хри шћан ском пе ри о ду. Дру гим ре чи ма, «сли ка 
ру ског на ро да као но си о ца пра во сла вља не сум њи во је ути ца ла на 
ства ра ње иде је о ‘Све тој Ру си ји’, али је ни је пред о дре ди ла. У овом 
кон крет ном слу ча ју, као и у мно гим дру гим, хри шћан ска тра ди ци ја 
је по ти сну ла јед ну дру гу, мно го древ ни ју тра ди ци ју, из ко је не са мо 
да је на стао ста ри ру ски ли тур гиј ски ка лен дар (о че му да нас не ма 
ни нај ма ње сум ње), већ је исто вре ме но би ла и осно ва це ло ви те са-
крал не на ци о нал не сли ке све та – од са крал не ге о гра фи је до ети ке и 
фор ми ра ња по ли тич ких струк ту ра. Упра во је та древ на тра ди ци ја, 
де лу ју ћи на нај ду бљем ни воу не све сног, пред о дре ди ла су штин ску 
ло ги ку са крал не исто ри је Ру си је» (11).

СветаРусија је од у век има ла свој са крал ни цен тар. Ка ко ге-
о граф ски (Ки јев је био пр ва пре сто ни ца, по том Мо сква), та ко и 
жи ви, пер со ни фи ци ра ни пол на ци о нал не све то сти: Ца ра, Бож јег 
По ма зни ка. (Ово су при хва ти ли и не ки су сед ни не сло вен ски на ро-
ди, али и не хри шћан ске ре ли ги је).

Овим прав цем, прав цем об ја шње ња (ана ли зе) ми сте ри је се-
вер ног по ла, хи пер бо ре ја ца, итд. Ду гин по ку ша ва да от кри је ло-
ги ку јед не кон крет не ар хе тип ске тра ди ци је, њен сим бо лич ки или 
ду хов ни са др жај. На ро ди ко ји су се у да том тре нут ку пре о бра ти ли 
у но си о це те Тра ди ци је, би ли про же ти њом, пре о бра ћа ли су се у 
те о фор не (бо го но сне) на ро де, од но сно у на ро де но си о ца Иде ја – у 
зе маљ ско те ло не ке не бе ске су шти не, ова пло ће не жи ве иде је, Ар-
хан ђе ла.

Ду гин ве ру је да по сто ји «евро а зиј ско не све сно», ко ју, осим 
«Све те Ру си је» од ре ђу је ту ран ска (тур ска) ком по нен та ко ја за јед но 
са ру ском тво ри знак Х («крст све тог Ан дре ја») ко ји са жи ма у се би 
ево лу тив ну ди на ми ку Са крал не исто ри је.

Туранизам, сма тра Ду гин, омо гу ћа ва да се у ствар но сти от кри-
је ис точ њач ка ком по нен та ру ске ге о по ли тич ке осо бе но сти; упра во 



стр:1555-1560.

- 1557 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2008год.(XX)VIIvol=18

пре ко туранизма, пре ко Ис то ка, пре ко Сибира (ко ји не без раз ло га 
«кри је» свој ствар ни са др жај и зна чај ко ји ће се јед ном от кри ти), 
во ди пут ко јим тре ба да иду Ру си ка ко би се су о чи ли са со бом и от-
кри ли свој древ ни Са крал ни Цен тар, сво је на ци о нал но Ја. То зна чи 
да Ру си, тач ни је Ру ска пра во слав на Цр ква кроз ди ја лог са ис точ-
њач ким тра ди ци ја ма, тре ба да се вра ти ме та фи зич ким из во ри ма 
ве ре, да се уду би у про у ча ва ње дог ми и ре ли ги о зних на че ла. И, 
след стве но то ме, да вас кр сне и об но ви оно ини ци ја циј ско и ин те-
лек ту ал но је згро Тра ди ци је ко ја је сра чу на то би ло ома ло ва жа ва но 
од стра не ан ти тра ди циј ских сна га уну тар са ме Цр кве: мо дер ни ста, 
про те стант ски ука лу пље них мо ра ли ста, есте та и, на да све, сум њи-
вих 'кон зер ва ти ва ца' ко ји, ис под при ви да 'тра ди ци је' и пра во вер-
но сти, шти те нус про дук те инер ци је и не до стат ка ду хов них вр ли на 
прет ход них ге не ра ци ја, чу ва ју ћи шу пљу фор му уме сто пла ме на 
истин ске ве ре» (39).

Са крал на ге о гра фи ја Ру си је, пре ма Ду ги ну, од ре ђу је ње но ме-
сто у укуп ном ком плек су евро а зиј ских ми то ло шких обра за ца:

1. «по лар ни» ком плекс ру ских зе ма ља мо же об ја сни ти не ке 
пси хо ло шке осо би не на ци је, ко је у од ре ђе ној ме ри фор ми-
ра ју ру ску са мо свест. Че сто се мо же чу ти тач на при мед ба 
да у Ру са без ика квог по сре ду ју ћег еле мен та исто вре ме но 
по сто је «де мон ско» и «ан ђе о ско» на че ло. Али исто та ко 
исто вре ме но зло коб но и ду хо твор но из гле да ју у Тра ди ци ји 
«стра жа ри пра га» ко ји чу ва ју при ступ све ште ном по лу, Оси 
Све та.

2. Ру си ја тра ди ци о нал но вр ши ге о по ли тич ку ми си ју хи пер бо-
реј ског, об је ди ња ва ју ћег прав ца.

3. Спе ци фи ка сим бо лич ке по зи ци је Ру си је при мо ра ва нас да 
пре о сми сли мо зна че ње ру ског Пра во сла вља као је дин стве-
не «по лар не» Тра ди ци је ко ја се са чу ва ла у чи сто ти и не при-
ко сно ве но сти те ме ље из вор ног хри шћан ства ко је је у сво јој 
пр вој ета пи би ло у пот пу но сти «по лар но», али је за тим де-
ли мич но из гу би ло то свој ство (ни је слу чај но што се Цр ква 
ра ши ри ла го то во стро го од Ју га пре ма Се ве ру, као да је при-
вла чи не ви дљи ви маг нет Арк ти ка).

4. Ру си ја мо же (и мо ра) иза бра ти свој вла сти ти пут ге о по ли-
тич ког и кул тур ног раз во ја, од ба цив ши исто вре ме но и ори-
јен та ци ју пре ма За па ду, јер је она у су прот но сти с ње ном 
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«по лар ном» функ ци јом, и изо ла ци о ни зма ко ји во ди у сле пу 
ули цу.

ПРАВОСЛАВЉЕИИНИЦИЈАЦИЈА

По што Ду гин, очи глед но је, да је цен трал но ме сто Пра во сла-
вљу, сма тра мо да је ва жно по гле да ти не ке ње го ве (со ци о ло шке) 
оп сер ва ци је по пи та њу ини ци ја ци је, ко је нам се чи ни но вим и на-
да све за ни мљи вим, по себ но по сле по ја ве мно гих окулт них сек ти и 
кул то ва ко је ма ни пу ли шу овим пи та њем.

Егзотеризам пред ста вља уре ђу ју ћи пси хо со ци јал ни слој Тра-
ди ци је (ко ју де фи ни ше као све у куп ност са крал них зна ња чи је је 
пра и скон ско по ре кло бо жан ско а не људ ско), од но сно об лик Тра-
ди ци је окре нут ис кљу чи во ка спо ља шњем, при сту па чан без из у-
зет ка свим чла но ви ма тра ди ци о нал не за јед ни це. Езотеризам, пак, 
пред ста вља чи сто ду хов ну сфе ру. На том ни воу, Тра ди ци ја се обра-
ћа елити, изабранима, по зва ни ма да за ро не у унутрашњост док-
три на и са крал них дог ма та. Езо те ри зам је да кле уну тра шњи слој 
Тра ди ци је, а ег зо те ри зам њен спо ља шњи слој.

У нор мал ним слу ча је ви ма, ре ли ги о зно дру штво по се ду је две 
вр сте об ре да кроз ко је нео фит мо ра про ћи ка ко би кро чио у про-
стор Са крал ног: јед ном вр стом об ре да при сту па се ег зо те риј ској 
ор га ни за ци ји (конверзија), док се дру га вр ста об ре да усред сре ђу-
је око иницијације, ко јом се при сту па езо те риј ској ор га ни за ци ји. 
Ини ци ја ци ја је осно ва езо те ри зма.

За раз ли ку од ри мо ка то ли ци зма, у исто ри ји Ис точ не Цр кве не-
мо гу ће је от кри ти по сто ја ње по себ них езо те риј ских ор га ни за ци ја: 
хер ме тич ких ре до ва, дру го ва гра ди те ља, гно стич ких брат ста ва.

Езо те риј ска осо бе ност пра во сла вља са чу ва на је у са мом цр кве-
ном об ре ду, на ро чи то у по сто ја њу ико но ста са ко ји рaздваја Ол тар 
Тај не од вер ни ка. Ри мо ка то лич ки об ред под ра зу ме ва отво ре ност 
ол та ра, при сту пач ног очи ма вер ни ка ка ко то ком цр кве не слу жбе, 
та ко и ван ње. Та ко Тај на Ол та ра по ста је ег зо те риј ска, «спу ште на» 
у ра ван спо ља шњег. У пра во сла вљу, на су прот то ме, Вра та Ико но-
ста са, Цар ске Две ри – отва ра ју се са мо на крат ко, у кључ ним тре-
нут ци ма ли тур ги је. То сим бо ли зу је је дин ство раз от кри ва ња са мог 
не по зна тог Апо фа тич ког Цар ства, на ди ла зе ћи ка та фа тич ку ви зи ју 
са крал ног све та, пред ста вље ног сим бо ли ма – ико на ма Ико но ста са 
ко ји на не ки на чин за ме њу је Ол тар. За ову осо бе ност пра во слав-
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ног об ре да ве за но је и не по сто ја ње ра ци о нал не те о ло шке тра ди-
ци је у Ру си ји, «схо ла сти ке». Јер, ли тур ги ја у Пра во слав ној Цр кви 
је на ини ци ја циј ском и над ра ци о нал ном ни воу, док «от кри ве ност» 
ол та ра у Ри мо ка то лич кој Цр кви спу шта Тај ну на ни во ра ци о нал-
ног и дог мат ског. За то је ри мо ка то лик, у по тра зи за ини ци ја ци јом, 
при ну ђен да се обра ти ван цр кве ним ор га ни за ци ја ма: езо те риј ским 
за јед ни ца ма, брат стви ма, дру штви ма, итд., док пра во сла вац осве 
мо же на ћи у са мој ли тур ги ји, про ди ру ћи у ње не нај ду бље оно стра-
не ди мен зи је без по мо ћи дру гих, ње му стра них са крал них ин сти-
ту ци ја.

На кра ју овог крат ког при ка за мо же мо ре ћи да се у ре че ном не 
ис цр пљу је све но во у књи зи Ду ги на «Ми сте ри је евро а зи је». Ми 
смо са мо (по на шем из бо ру) ука за ли на нај ин те ре сант ни је де та ље, 
док «дру га чи је чи та ње» мо же у пр ви план «из ба ци ти» не ке дру ге 
са др жа је. У сва ком слу ча ју, са пу ном од го вор но шћу мо же мо ре ћи, 
да је пре вод и об ја вљи ва ње ове књи ге Ду ги на пун из да вач ки и ин-
те лек ту ал ни по го дак.
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