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Српс ким читаоц има, рус ка
историчарк а и пол ит иколог На
тал ија Нарочн ицк а није непозна
та. Прош ле год ине, у издању СКЗ,
светлост дана угледао је српс ки
превод њеног кап италног дел а
«Рус ија и Рус и у светс кој истори
ји». Поред тога, ретк и отаџбин
ски часоп ис и повремено објављу
ју разговоре са Нарочн ицком, као
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и њене ауторс ке прилоге. Књига о
којој је овде реч – «Русс кий мир»
(може се превес ти као Рус ки мир,
али и као Рус ки свет), управо је
компонована од многобројн их
интервјуа, реферата и текс това
ове свес трано образоване и про
ницљиве жене.
На око три стот ине страна гу
сто штампаног текс та, сабрано је
скоро шездесет прилога, углав
ном из периода од 2003. до 2007.
год ине. Ову књиг у није једнос тав
но дис цип линарно дефин исат и
– у њој се преп лићу садрж аји из
пол ит иколог ије, историје, геопо
лит ике, соц иолог ије и култ уроло
гије. Тако разноврс не теме само
су док аз више да се рад и о особи
која има широк спектар знања и
интересовања.
Нарочн ицк а оштро крит и
кује савремен и неол иберал изам,
препознајућ и у његовој иск љу
чивос ти и бах атос ти, стил бивше
ком ун ис тичке идеолог ије. Како
лепо запаж а, данаш ња догма о то
ме да је главн и садрж ај наше епо
хе прел азак из тотал итаризма у
демократ ију, неодољиво подсећа
на клише нау чног ком ун изма о
прел ас ку из кап итал изма у соц и
јал изам. Осим ове, пос тоји још
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низ друг их зан им љивих аналог и
ја. Како каже ауторк а, «ран ије је
ферман цивил изованос ти издава
ла Трећа интернац ионал а, а данас
Савет Европе као Чет врта инте
рнац ионал а». Савремен и либе
рал изам и нек адаш њи маркс изам
поч ивају на некол ико врло слич
них прем иса, и у питању су два
брата, «две гране једне филозо
фије прог реса, чији је циљ анац и
онално, нерел иг иозно друштво.
Код маркс ис та, субјект историје
није нац ија, већ класа; код либе
рал а – не нац ија, већ инд ивидуа»
(стр. 28). Обе идеолог ије захте
вају од свих нац ија да се одрекн у
својих вреднос ти у корист надна
ционалн их универзал ија.
Нас уп рот овим (ант и)идеа
лима, Нарочн ицк а промовише
тзв. дес ни светоназор који се у
свакод невиц и ман ифес тује кроз
приврженост пород иц и, црк ви и
трад иц ионалн им вреднос тима.
Уместо либералног рел ат ивизма
који изједначава порок и врл ин у,
лепо и руж но, хармон ију и како
фон ију, рус ка историчарк а ист иче
да дес на филозофија подразуме
ва «хијерарх ију свих вреднос ти,
јас но разг ран ичење добра и зла,
норме и изопаченос ти» (стр. 28).
Нажалост, Рус ија је већ читав век
изложена идеолош ком нас иљу.
Нек ада су се њен им «превас пита
вањем» бавил и бољшевиц и, док у
данаш ње доба, улог у «педагога»
преу зимају неол иберал и чији је
кум ир Европа, а «бак ља» Амери
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ка, која је - како конс тат ује Нароч
ницк а - «тип ична цивил изац ија
без култ уре, цивил изац ија Пепс и
коле». Постсовјетс ки либерал и
нег ирају нац ионалне осећаје сма
трајућ и их рел иктом арх аи чног
друштва, одлучно се прот иве уво
ђењу веронау ке у школе и труде
се да искорене из рус ког друштва
било как ав траг трад иц ионалн их
вреднос ти. Рад и се о потп ун им
них ил ис тима (и духовној «дец и»
бољшевизма) који су нес пособн и
да форм ул иш у било как ав пози
тивн и и конс трукт ивн и циљ дру
штвеног развоја.
Према схватању Нарочн иц
ке, што се тиче полож аја Рус ије у
свет у и стања савремен их међу
народн их односа, говор Влад и
мира Пут ина у Минхен у почет
ком 2007. год ине «може пос тат и
пол азна тачк а новог историјс ког
периода – прел аза ка пол ицен
тричнос ти» (стр. 98). Тај иступ
је нес умњиво био демонс трац ија
«набујале» рус ке моћ и, али На
рочн ицк а је далеко од тога да па
да у еуфорију. Врло пром иш љено,
она указује, да иза реч и изгово
рен их у Минхен у мора стајат и
«енерг ија сол идарнос ти и суве
рен итет дух а». Није нуж на ни
как ва вел икодрж авна реторик а,
већ мукот рпан и приљеж ан рад
на друштвеном и привредном
преображ ају, или друг им реч има,
«императ ив општенац ионалне
сол идарнос ти пред историјс ким
изазовом захтева заједно са демо
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графс ком стратег ијом принц ип и
јелно нову соц ијално-економс ку
пол ит ик у» (стр. 99). Поред тога,
пот ребно је осмис лит и и нов кон
цепт друштвеног развоја или, кра
ће речено, нову идеолог ију, која
ће одговарат и пот ребама Рус ије
и њеној спец ифичнос ти. У том
смис лу, Нарочн ицк а се посебно
осврће на пројек ат тзв. суверене
демократ ије, ист ич ућ и као неоп
ходне услове за његову пун у реа
лизац ију духовн у самос талност
власти, елите и друштва, њихову
сарадњу и сол идарност.
Према рус кој историчарк и,
«западн и свет не смањује напоре
да учврс ти полупотч ињен поло
жај Рус ије», док све што Рус ији
иде у прилог на геопол ит ичком
план у, нездраво прих вата и крај
ње је незадовољан што се за Ру
сију појавил а шанса. А рад и се о
томе, да се «сада, као ник ада за
пос ледњих 15 год ина, појавил а
нек ак ва шанса за придобијање са
везник а у свет у, са промовисањем
тезе да се демократ ија док азује де
мократ ичнош ћу у међународн им
однос има, уваж авањем суверен и
тета друг их и права да се изабере
сопствена историја» (стр. 101).
На питање новинара о смис лу
уништавања Рус ије, рус ка исто
ричарк а одговара да је Рус ија
исувише вел ик а, и да је у «стању
да упут и изазов универзалном
либералном светс ком пројект у
којим се глобално управља. Ако
би правос лавље исповедал а мају
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шна тачк а на земаљс кој кугли, то
не би имало значаја. А Рус ија са
свом њеном култ уром, са сопс тве
ним самос талн им трагањем, по
нек ад нетачн им и греш ним – већ
је озбиљна алтернат ива том про
јект у. Тим више сада, када Кина
и Инд ија оповргавају мит о томе
да само тотална вес терн изац ија
може довес ти до развоја и рас та»
(стр. 114).
Нарочн ицк а смат ра да РФ не
треба да хита у било как ве инте
грат ивне процесе, пре свега због
своје вел ич ине. Овак ва позиц и
ја има своје добре и лоше стране.
Так ве зем ље (поп ут Рус ије) не
улазе у било как ве наддрж авне
формац ије, јер су саме сис темс ки
чин иоц и који учес твују у форм и
рању глобалн их конфиг урац ија.
Тако отпада и мог ућност улас ка
РФ у «прош ирен у» ЕУ јер, како
примећује рус ки пол ит иколог,
«немог уће је веће интег рисат и у
мање, не ломећ и на парчад то ве
ће». Она конс тат ује, да данас у
свет у пос тоји некол ико центара
моћ и (Европа, Америк а, Кина,
Рус ија и читав комп лекс блис ко
ис точне исламс ке цивил изац ије)
и међу њима су у ток у крупн и, ти
танс ки пот рес и. По њеном схва
тању, главн и рус ки задатак тиче се
устројавања међусобн их односа
«без окретања леђа било коме, и
без грљења, да нас не би угуш ил и
у заг рљају». Друг им реч има, На
рочн ицк а промовише прагмат и
чан спољнопол ит ичк и прис туп,
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уз пуно уваж авање рус ке цивил и
зац ијс ке, геопол ит ичке и култ ур
не посебнос ти. Стиче се утисак,
да кроз овак ве ставове она опо
нира како еврофилс ким кругови
ма у Рус ији, тако и евроазијс ким
теорет ичарима који се отворено
зал аж у за вел ике «цивил изац иј
ске синтезе».
У погледу тзв. обојен их револу
ција у рус ком блис ком суседс тву
(Украјина, Грузија), Нарочн иц
ка примећује да су ти преврат и
резултат акт ивног рада мноштва
невлад ин их орган изац ија које су
канал исале јавно мњење према
оним поглед има на свет које су
смат рале за пожељне. Нас уп рот
томе, она конс тат ује, да се са ру
ске стране није рад ило «са инте
лект уа лно и соц ијално акт ивн им
слојем ни у Украјин и, нит и у Гру
зији, и онда се чуд имо што се де
шавају руж ичас те и наранџас те
револуц ије» (стр. 119). Да не би
све остало на жалопојк ама, тако
ђе предл аже да РФ преу зме исти
метод рада у постсовјетс ким др
жавама који практ ик ују водеће
западне држ аве – пре свега кроз
форм ирање невлад иног сектора
који ће обл иковат и свест широ
ких маса.
Рус ка историчарк а смат ра да
су дешавања на прос торима бив
ше СФРЈ и СССР-а (Србије и Ру
сије) у одређеном степен у међу
собно повезана. Како примећује,
управо након рус ке кап ит ул ац ије
у Хасавјурт у (након Првог чечен
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ског рата 1994-1996, прим. Н. В.),
поч иње побуна Албанаца на Ко
сову и потп уна дес табил изац ија
у Дагес тан у. Док чеченс ки теро
рис ти имају план да од РФ отрг
ну Кавк аз, Крим и Крас нодарс ки
крај, албанс ки бојовн иц и хоће да
прис воје Косово, део Македн и
је, Црне Горе и Грчке. Пос лед ице
овак вог «рес тил изовања» југа и
исток а Европе сас вим су јас не –
«дубоко» одбац ивање Рус ије на
североис ток Евроазије, и што да
ље од главн их морс ких ком ун ик а
цијс ких праваца. Имајућ и у виду
овак ве пол азне прем исе, може се
лако деш ифроват и смисао мног их
дешавања на постсовјетс ком про
стору. Рец имо, сва геопол ит ичк а
«игра» око Грузије јес те, по На
рочн ицкој, «исп уњавање задатк а
ист ис кивања Рус ије као главног
војно-стратег ијс ког субјекта из
црноморс ко-средоземног рег ио
на». Ова пол ит ик а није ник ак ав
новитет и Нарочн ицк а у њој пре
познаје старе геопол ит ичке кон
станте, чије су конкретне ман ифе
стац ије у 19. век у бил и ратови на
Кавк азу и Кримс ки рат у коме су
се прот ив Рус ије удруж иле Ото
манс ка империја и неке водеће за
падне зем ље.
Данас, РФ се суочава са сим ул
тан им пок ушајима пот ис кивања
како са Балт ик а, тако и са Црног
мора. По миш љењу Нарочн иц
ке, «то је био циљ Немачке у оба
светс ка рата, а тај циљ успеш но
нас тављају САД» (стр. 261). Ру
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сија се отворено пот ис кује из ре
гиона који обу х вата Арабијс ко
полуострво, Ирак, Иран, Перс иј
ски зал ив и рус ко Предк авк азје.
Северна кривуља те геос тратег иј
ске елипсе пресеца управо сре
доз емно-црноморс ко-кас пијс ки
рег ион. «Пол азећ и од Средо
земног мора, та кривуља иде кроз
Црно море, рус ко Предк авк азје,
обу х вата Грузију и Зак авк азје, да
ље у Средњу Азију, и завршава се
у Авган ис тан у. Јуж на кривуља, по
чињућ и од истог тог Средоземног
мора и мореу за, сјед ињује Турс ку
и Перс ијс ки зал ив са Пак ис та
ном, и опет се завршава у Авга
нистан у. Авган ис тан и Ирак су
уништен и, ко је следећ и – Иран?»
(стр. 262), разм иш ља и пита се На
рочн ицк а.
Она такође крит ик ује тезу,
нароч ито поп ул арн у након теро
ристичк их напада на САД сеп
тембра 2001. год ине, о сол идар
ности у борби са међународн им
тероризмом. Рус ко руководс тво
је на том темељу пок ушало да гра
ди дугорочне партнерс ке односе
са Сјед ињен им Држ авама, али,
смат ра Нарочн ицк а, «циљеви
међународног тероризма прот ив
САД и прот ив Рус ије су сас вим
разл ич ит и. Од САД терорис ти
само траже немешање у пос ло
ве друг их светова, али од Рус ије
– територије – те исте због којих
се три стот ине год ина ратовало.
САД се боре са међународн им
тероризмом због интереса, Ру
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сија – за живот и територијалн у
целовитост држ аве. Чудно је да
до сада Европа не спознаје, да од
свих појава које се данас објед и
њују појмом тероризам, управо у
Чечен ији и на Косову делује нај
опас нији тероризам – тероризам
као инс трумент геопол ит ичк их
планова и прекрајања гран ица»
(стр. 263).
Коначно, треба спомен ут и, да
је нама, Србима, Натал ија Нароч
ницк а као истакн ут и рус ки нау ч
ник и друштвен и дел атн ик изра
зито нак лоњена. Разговори које је
вод ил а и текс тови које је писал а
за разне рус ке новине и часоп исе,
чији се тираж и мере десет инама
и стот инама хиљада примерак а,
сиг урно су доп ринел и да се у ру
ском јавном мњењу створи широк
консензус о подрш ци Србији у
борби за очување суверен итета
и територијалног интег ритета. У
том смис лу, и ова књига, која је из
дата у пет хиљада примерак а, има
свој нес умњиви значај. Много пу
та, разл ич ит им повод има, Нароч
ницк а говори и пише да је «Косо
во колевк а српс ке држ авнос ти»,
да је Косово за Србе оно што је за
Русе Кул иково поље, да је то древ
на зем ља држ аве Немањића, отаџ
бина светог Саве Српс ког, неп ро
цењива нац ионално-историјс ка
свет иња...
С друге стране, она примећује
да се, након свих дешавања, «срп
ска нац ија нал ази у стању демора
лизац ије и није способна да про
нађе саглас је ни по једном питању
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своје прош лос ти, садаш њос ти и
будућнос ти. САД кроз разл ич и
те фондац ије практ ично конт ро
лиш у водећа средс тва масовног
информ исања која су пос тал а
борбено прозападна и либерална.
Нађене су замене за практ ично
све командне полож аје у обра
зовн им, нау чн им, анал ит ичк им и
новинарс ким заједн ицама, то јест
у сфери форм ирања друштвене
свести» (стр. 156). Само ове две
пос ледње речен ице довољно све
доче о томе кол ико је добро На
рочн ицк а упозната са трен утн им
стањем дух а у Србији и нашом
«нац ионалном конд иц ијом».
Све у свем у, књига «Русс кй
мир» јес те зан им љиво пол ит ико
лош ко штиво које инс пирише на
даља пром иш љања и ист раж ива
ња. Нарочн ицк а рас уђује трезве
но, одмерено, појаве сагледава хо
листичк и и мулт ид ис цип линар
но, из разл ич ит их акс иолош ких и
временс ких перс пект ива. Темељи
њеног погледа на свет су свак ако
правос лавље, словенофилс тво,
трад иц ионалне моралне вред
ности, љубав према отаџбин и,
њеној култ ури и историји. Исто
времено, она је и прон ицљиви
геопол ит ичар који од појед инач
них феномена (преврат и, ратови,
тероризам, друштвен и сукоби)
вешто слаже глобалн и мозаи к
међународне пол ит ике. Било би
добро када би се нашао нек и срп
ски издавач који би ово дело пре
вео и омог ућ ио нашој читал ачкој
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публиц и да се још боље упозна са
концепт има и схватањима Ната
лије Нарочн ицке.

