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На марг инама књиге
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рија, пракса, Беог рад,
ИПС, 2008, стр. 192
Глобал изац ија ствара тран
снационалну елиту. Реч је о
елит и која није лојална зем љи у
којој живи, већ наднац ионалн им
структ урама – економс ким, по
лит ичк им, мед ијс ким... Припад
ник те елите осећа се грађан ином
имаг инарног Лондона, Њујорк а,
или неког другог идеа лног свет
ског града имућн их, образован их
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и леп их. Он не жел и да зна ни за
как ву одговорност према нац и
оналној или лок алној заједн иц и.
Јер, он је «инд ивидуу м» – хедо
нис тичк и и материјал ис тичк и
егоис та. Када припадн ик так ве
елите дође на чело нац ионалне
држ аве, своју сопс твен у зем љу
трет ира као колон ију. Његов сно
бовс ки кос мопол ит изам, лојал
ност «светс ком граду», зап раво
је служење суровој хијерарх ији
моћ и у којој он игра улог у капоа.
И он ужива у тој улози, сат ирућ и
околне људе, рес урсе и култ уру1.
Нас уп рот так вој елит и, сто
ји патриотска елита. Њу чине
људ и одан и својој зем љи. Они не
мис ле да се смисао живота исц р
пљује у нагом ил авању новца по
цен у сат ирања ближ њих. Они не
желе да се узд иж у на рач ун свог
народа. Они виде бездуш ност
светс ких гос подара и од ње пок у
шавају да сач увају и себе и друге.
Они се труде да унап реде своју
заједн иц у и тај труд се одмах вид и
по њеном брзом оздрављењу. Они
нис у свец и. Али, онол ико кол ико
директно не раде прот ив сопс тве
ног друштва, оно дож ивљава про
цват и за то им је зах вално.
«Глобал ис ти» су, током де
ведесет их, волел и да каж у да та
ква, пос већена елита не пос тоји.
Она је само «нац ионал ис тичк а
1

Вид и моj текст «Криза демок рат ије и
транс нац ионалне елите», Фил озофем е
4: зборник Српског фил озофског фор у
ма, ур. Ник ол а Кајтез, стр. 69-87. Нови
Сад (2006): СФФ. http://star isajt.nspm.
rs/koment_2007/2007_ant_elite.htm
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фантазија», говорил и су, «треба
да будемо реа лн и» и «прил аго
димо се светс ким трендовима».
Али, онда се појавио Пут ин. Једн у
зем љу, која је бил а на колен има и
коју су светс ке хијене већ крен у
ле да распарчавају, он је врат ио из
мрт вих. Пок азао је да пос тоји ал
тернат ива. Пок азао је да се може
бит и другач ији и да се у томе може
имат и успех а. Зато је пос тао сим
бол. И зато га «светс ке хијене» и
њихови лок алн и сат рап и тако же
стоко мрзе.
И заис та, како нас подсећа
Винко Ђурић у овој зан им љивој
и инс пират ивној књизи (39; 90),
Рус ија је, под Јец ином и његовом
транс нац ионалном елитом, до
живел а финанс ијс ки слом 1998.
год ине. Рус ија је бил а тол ико са
трвена, да је Мед лин Олбрајт,
исте год ине, свечано објавил а да
«Рус ија слабо и нес тручно ко
ристи своје природне рес урсе»
и позвал а «пријатеље Рус ије» да
поводом тога нешто предузму. То
је био увод у најозбиљн ија разма
трања како да се Рус ији «помог
не», тако што ће се распарчат и.
Предложена је деоба на европс ки,
азијс ки и сибирс ки део, при че
му би овај пос ледњи био дат «на
управу САД». Пол Кенед и је, ка
ко навод и Ђурић (94), био нешто
милостивији и предлож ио да се
сви Рус и једнос тавно преселе са
европс ке стране Урал а, на отп ри
лике пет ин у данаш ње териорије.
Остатак зем ље проглас ио би се
«светс ком баштином» и преп у
стио управи УН. А како су завр
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шавале так ве управе, најбоље зна
мо по случају Косова.
Ђурић пише да су тада пат ри
отс ки Рус и схват ил и да је ђаво
однео шалу. Један део елите је од
луч ио да нешто предузме. Њен
операт ивн и део нал азио се у Фе
дералној служби безбеднос ти. На
њеном челу био је Пут ин. Врх слу
жбе је, и у Јељц иново време, нас та
вио да нег ује реа л изам и пат рио
тизам, које је у КГБ својевремено
унео Андропов2 . Пут ин је, 1999,
изврш ио својеврс ни држ авн и
удар, пише Ђурић. Он је Јељц ин у
предоч ио док азе о крим иналном
богаћењу његове пород ице, током
Чубајсове приват изац ије. «При
тис нут док азима о својим неде
лима и мог ућнош ћу да заврш и
пред судом народа», пише Ђурић,
«Јељц ин пред крај 1999. прис таје
да имен ује Пут ина за свог нас лед
ник а. Као сас тавн и део погодбе,
Пут ин је обећао да ће, по прије
му председн ичке функц ије, пот
писат и указ по коме се Јељц ин и
његова пород ица ослобађају од
прогона судс ких и било којих дру
гих органа влас ти» (123). Тако је
започео васкрс Рус ије.
И заис та, Рус ија је током осам
год ина Пут иновог председн ико
вања, дож ивел а привредн и про
цват. Девизне резерве повећане
су са 12 на 541 мил ијарду дол ара
(73; 167); Буџет је удесетос тру
чен (167). БДП је увећан 6,5 пута,
стамбена изг радња два, а пољо
2

Андропов је био на челу КГБ 1967-1982,
а на челу СССР 1982-1984 (Ђурић, 112;
122)
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привредна производња три пута
(166-7). Установљен је и «стаби
лизац ион и фонд», намењен «цр
ним дан има», у коме се нал ази чак
162 мил ијарде дол ара (167).
Рус ија је препорођена и као
држава. Одметн уте провинц ије
враћене су под рус ку власт, осамо
стаљен и губернатори уклоњен и,
тајк ун и умирен и и уприс тојен и 3.
Ред и закон поново су почел и да
владају у овој вел икој зем љи, а чи
таво друштво је поврат ило само
поштовање и самопоу здање. Али,
у пол ит иц и и историји, иза вел и
ког успех а увек леж и вел ик а иде
ја. Зато се пос тавило питање – да
ли је оно што су урад ил и Пут ин
и његова рус ка елита пук и праг
мат изам? Или иза тога ипак стоји
нек а вел ик а идеја?

Начела
путинизма
Из Пут инових нас тупа ист ра
живач и су лако реконс труисал и
ту идеју4. И Пут инови сарадн иц и
пот руд ил и су се да уобл иче стра
теш ке циљеве и историјс ку визију
Пут инове Рус ије5. Тако је нас тао
Вид и: Драган Пет ровић, Рус ија на по
четк у 21. век а, «Пром етеј», Нови
Сад, стр. 282-283.
4	А лексей Чадаев, Путин. Его идеология,
Издательство: Европа, Москва 2006;
Зоран Мил ош евић, “Путинизам”
– саврем ена идеол ог ија рус ке фе
дерације
http://star isajt.nspm.rs/ko
ment_2007/2007_avramov ic2.htm
5 Влад ис лáв Ю,рьевич СуркÓв, Сувере
нитет – это пол ит ичес кий синон им
конк урентос пособнос ти, http://www.
nash i.su/annou ncements/4
3
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појам путинизам. Њиме се озна
чава идеја-вод иља савремене ру
ске елите, на чијем челу је Пут ин.
Реконс трукц ију и објаш њење те
идеје сада је преу зео и Винко Ђу
рић. И он, поп ут друг их ист ра
живача, пут ин изам вид и као спој
осам начел а.
Прво начело пут ин изма јес те
јака централна власт (47; 49).
Рус ија је огромна и природн им
богатс твима обдарена зем ља, са
амбиц иозним неп ријатељима. Ја
ка власт је јамац јед инс тва зем ље и
њене одбране. Јак а власт је и јамац
поретк а, закон итос ти и друштве
не стабилнос ти. Она је најбоља
заштита како од сецес ион ис тич
ких терорис та, тако и од спољњег
неп ријатеља. Она је заштита како
од корумп иране и самовољне би
рократ ије, тако и од острвљен их
тајк уна (63).
Али, јак а власт не знач и ауто
ритаризам. Јак а власт је и те како
спојива са демократ ијом. Но, та
демократ ија је од другач ије врс те
у однос у на «глобал иц ис тичк у
демократ ију». Ову особен у рус ку
верзију демократ ије пут иновц и
називају суверена демократија
(«суверенная демократ ия»; 57).
Свак и суверен итет аутоматс ки
не знач и да се зем љом управља
демократс ки. Такође, ни свак а де
мократ ија не знач и да се зем љом
управља у интерес у њеног станов
ништва. У «глобал иц ис тичкој де
мократ ији», тако, народ бира сво
је предс тавн ике, али они зат им
спроводе само «упутс тва» гло
бал ис тичк их структ ура – европ
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ских комесара, ММФ-а, Светс ке
банке итд. У так вој, «глобал и
цистичкој» демократ ији крајњи
суверен није народ, већ глобал и
стичке структ уре. У «сувереној
демократ ији», међут им, интерес
лок алног становн иштва, тачн и
је. нац ије и њене култ уре, јес те
врховн и интерес. Само је нац и
ја крајњи суверен6. Пут ин изам је
управо идеја нације као «демо
кратског суверена».
За пут иновце, више демокра
тије не знач и мање суверенос ти
– као код неол ибералн их изво
зник а демократ ије, који функц и
он иш у по начелу: «ми вама наш у
демократ ију, ви нама ваш у суве
реност». Истинс ка демократ ија
зап раво је немог ућа без елемен
тарне суверенос ти. А «суверена
демократ ија» само је освеш ћење
те једнос тавне чињен ице. Сме
на влас ти мора да завис и само
од воље домаћег становн иштва,
ник ако од било ког спољног чи
ниоца. У том светлу, НВО које су
финанс иране споља, нис у ник а
кав доп ринос демократ ији. Оне
су пук и стран и агент и, који само
поткопавају функц ион исање де
мократс ких инс тит иц ија.
Две су реа лне претпос тавке
суверене демократ ије – способ
ност војне самоодбране и успе
шна економ ија. Војна самостал
ност је основн и услов одрж ања
суверенос ти. У данаш њем свет у,
нажалост, нема реа лног сувере
6	Чадаев, ст р. 15; према Милошевић, ис
то.
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нитета без нук леарног суверн и
тета. Снага обезбеђује поштова
ње. А нук леарна сил а јес те главна
претпоствка за успеш ну заштит у
од «светс ких хијена». Тек тако
обезбеђена држ ава може да раз
вија демократ ију и привреду. «Не
нук леарна држ ава, у преводу на
савремен и пол ит ичк и језик суве
рен итета, знач и таблу са огласом:
`Продаје се – јефт ино!`», каж у пу
тин ис ти7.
Друга претпос тавк а суверене
демократ ије јес те јак а национал
на економија. Нема јаке економ и
је укол ико се зем ља преп ус ти на
милост и нем илост жрец има нео
либерал изма. Нап рот ив, преду
зим љива и пат риотс ка економс ка
елита и независ ност од ММФ-а,
Светс ке банке и остал их глоба
лис тичк их лих варс ких установа,
основна су претпос тавк а здраве
нац ионалне економ ије. Зато је Ру
сија, 5. маја 2008, донел а федерал
ни закон којим се огран ичава уче
шће страног кап итал а у 42 стра
теш ке гране (75). То је део плана
о већој ангажованос ти држ аве у
стратеш ким привредн им грана
ма (76), као и о држ авној конт ро
ли приватног кап итал а, страног
и домаћег (132). Али, та конт рол а
није подрж ављење привреде, већ
само успос тављање више реда,
сиг урнос ти и закон итос ти у ви
талн им секторима привреде. Као
што каже Мед ведев: «Рус ији није
пот ребна ни мил итаризац ија ни
подрж ављење економ ије, већ јој
7

Милошевић, исто.
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је безус ловно пот ребан ред. А тај
ред ће осиг урат и управо држ ава»
(97-98).
Пример увођења реда био је и
обрач ун са највећ им рус ким тај
куном, Мих аи лом Ходоровс ким,
2003. год ине. Пошто се, као ком
сомолс ки функц ионер, обогат ио
малверзац ијама, он је куп ио једн у
државн у нафтн у комапн ију (Ју
ком) по тридесет пута нижој цен и
од реа лне! Зат им је ширио своју
пос ловн у империју, безобзир
но корумп ирајућ и све око себе.
Али, то што је пос тао најбогат ији
Рус било му је мало. Повезао се са
представн иц има америчког ка
питал а, спремајућ и се да уз њихо
ву помоћ преу зме готово сва си
бирс ка нал азишта нафте. Са тим
рес урс има, у следећем корак у,
Ходоровс ки је план ирао да истак
не председн ичк у канд идат уру на
изборима 2008, и тако дође у при
лик у да запоседне и сам у рус ку
државу (138-9). Његов план је био,
како је објас нио у једном разго
вору са америчком адм ин ис тра
цијом у Ваш инготн у, у пролеће
2003, да као председн ик изврш и
«потп уно нук леарно разоруж а
ње Рус ије». Он је тада рек ао да је,
наводно, «докт рина нук леарног
разоруж ања исц рп љена, а на ње
но место треба да дође идеолог ија
`новчаног наоружања`»8. Амери
канц и су бил и одушевљен и Хо
доровс ким, као «новим Горбачо
вим». Обећал и су му сву мог ућу
8

Станисл ав Белковс к ий, Тра гедия
В лади мира Путина, htt p://lenta.r u/
articles/200 4/01/19/putin/
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новчан у, техн ичк у и лог ис тичк у
помоћ. Убрзо зат им, међут им, Хо
доровс ки је ухапшен и осуђен на
девет год ина зат вора, «због мал
верзац ија и утаје пореза». Ње
гова компан ија Јукос преш ла је у
влас ништво држ авног Рос њефта.
Тако је уклоњена опас ност од још
једне, мож да и коначне «либе
рално-горбачовљевс ке реформе»
Рус ије. Јер, пос ле ове «реформе»
коју је зам ис лио Ходоровс ки, Ру
сија не само да више не би бил а
иста. Она сиг урно више не би ни
пос тојал а!
Пето начело пут ин изма јес те
напредак за све, не само за више
класе. Пут ин ис ти ист ич у да се
успех једне нац ије не мери вел и
чином богатс тва наји м ућн ијих,
већ вис ином стандарда већ ине
становн иштва. О томе не морају
да воде рач уна приватн и преду
зетн иц и, али о томе мора да ми
сли држ ава. Држ ава мора да обез
бед и да природно богатс тво Ру
сије не донос и корист само уском
круг у људ и, већ свим Рус има. Зато
је и уведена стратеш ка конт ро
ла главн их енергетс ких рес урса,
са значајн им уделом држ авног
влас ништва. Зах ваљујућ и так вој
пол ит иц и, као и општем полет у
привреде, као што пише Ђурић,
«за време Пут инове владавине
просечна плата запос лен их у Ру
сији порас ла је за девет, а пензије
за седам пута» (166). Осим тога,
држ ава је повећал а улагање и у
друштвен и стандард становн и
штва, а нароч ито у образовање и
здравс тво. Стога није ни чудо да
335

ПРИКАЗИ

се подрш ка Пут ин у и његовом ти
му данас креће око 80 пос то (47).
Пут ин у и његовој најближој
окол ин и мед ији из САД и ЕУ
штошта замерају. Али, нема пре
бац ивања да су пут иновц и ко
румп иран и. То је пос лед ица чвр
стог, традиционалног морала
којег нег ују Пут ин и окол ина. Тај
морал је и основна претпос тавк а
пат риот изма. Наи ме, пут ин изам
подразумева неговање нац ионал
них моралн их вреднос ти, које
каж у да је «духовно изнад мате
ријалног, заједн ичко изнад лич
ног» (114). Пут ин ис ти одбијају
да прих вате рус ку инфериорност
према «европс ким» и «америч
ким вреднос тима». Они самопо
уздано верују у рус ку култ уру и
рус ки морал. Умес то неол иберал
не аморалнос ти, која оправдава
свак и егоизам и свак у нељудс кост
(само ако су «утил итарн и»), пу
тин изам ист иче трад иц ионалн у
приврженост ближ њима, спрем
ност да се личн и интерес и под
реде заједн иц и и трад иц ионалн и
рус ки пат риот изам. У неговању
те високе нац ионалне култ уре, од
посебног је значаја улога Црк ве.
Пут ин каже: «Вера ми даје мо
рал и преко пот ребан унут раш њи
мир. Ја се лично понос им што
припадам Рус кој правос лавној
црк ви. То ме обогаћује и ствара
везу с мојим народом и његовом
култ уром» (интервју за Фигаро,
26. октобар 2000; 133). Верност
трад иц ији и моралу за пут ин ис те
је основ пос већенос ти заједн иц и.
Као што каже Пут ин «свако доба
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има своје војн ике од којих свe за
вис и. Они који ник ада не издају и
не продају своју душ у истинс ки су
рус ки војн иц и” (155).
Седмо начело пут ин изма је
квалитетно патриотско обра
зовање. “Образовање је стварање
нац ије», упозорава један од ути
цајн их «кремаљс ких идеолога,
Влад ис лав Сурков 9. Квал итетно
и пат риотс ко образовање држ ава
треба да обезбед и не само за нај
шире слојеве становн иштва. Др
жава мора да се пот руд и и да се и
нац ионална елита образује у том
дух у. Тај циљ је мог ућ само ако су
и опште и елитне школе у влас ни
штву држ аве. Пут ин изам се наро
чито прот иви приватн им фак ул
тет има, као и «реформ и» држ ав
них универзитета по болоњс ком
диктат у. Пут ин смат ра да се та
кве «реформе» мог у толерисат и
само у гранама образовања које
прип ремају техн ичк и квал ифи
кован у радн у снаг у за пот ребе
трж ишта. Када је, међут им, реч о
елит и која треба да вод и држ аву –
а она се образује на Правном или
Филозофс ком фак ултет у, као и
на хуман ис тичк им, уметн ичк им,
војн им и пол иц ијс ким академ и
јама – ту «болоња» нема шта да
траж и. «Образовн и процес мора
се нас тавит и по устаљеном и про
вереном рус ком сис тем у» (146)10.
9

Владислаáв
Ю´рьеви ч
Су ркоóв
Суверенитет – э то политиче ск ий син
оним конкурентос пособнос ти, http://
www.nashi.su/annou ncements/4
10 Исто и М
 илошевић, наведено дело.
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Коначно, осмо начело пут ин и
зма однос и се на спољн у пол ит и
ку и оно глас и - национално, не
империјално. Спољна пол ит ик а
савремене Рус ије предс тавља от
клон у однос у на доба ком ун и
зма. СССР је желео да буде лидер
светс ке револуц ије, он је имао
светс ке, империјалне амбиц ије.
Пут ин ис ти, нап рот ив, смат рају
да савремена Рус ија треба да се
меша у светс ке пос лове само ако
тиме директно бран и њен нац и
оналн и интерес. «Не жел имо да
понављамо так ве греш ке у будућ
ности», каже Пут ин за импери
јалне амбиц ије СССР-а. «Не же
лимо да командујемо друг има. Не
жел имо да будемо суперс ил а која
дом ин ира и намеће одлуке дру
гима. Али, жел имо довољно мо
ћи да можемо да штит имо себе и
своје интересе» (Пут ин у интер
вјуу Тајму, 31. децембар 2007; 84;
116). Нас уп рот, дак ле, америчком
нел ибералном империјал изму,
који под мас ком заштите људс ких
права нег ује «извоз демократ ије»
и интервенц ион изам, Пут инова
Рус ија вод и дефанзивн у и конзер
ват ивн у спољн у пол ит ик у. Она
одбија да рас ипа нац ионалне ре
сурсе зарад империјалн их амби
ција или подрш ке светс ким мар
гиналц има и идеа л ис тима. Она је
за реа л ис тичк у спољн у пол ит ик у,
зас нован у само на узајамнос ти и
усклад љивос ти нац ионалн их ин
тереса.
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Корени
путинизма
Ето, тих осам начел а јес у осно
ва пут ин изма. То је садрж ај вел и
ке идеје, која леж и иза успеш не
Пут инове пол ит ике, то је добит
на форм ул а која је довел а до пре
порода Рус ије. Западн и мед ији,
па донек ле и Ђурић, идеју пут и
низма воле да прип иш у Суркову,
за кога веле да је главн и «идеолог
Крем ља» (47; 57)11. Нек и друг и
аутори, поп ут Зорана Милоше
вића, као идејне инс пираторе
пут ин изма виде философа Ива
на Иљина (Иван Александрович
Ильи н, 1883-1954) и истори
чара Вас ил ија Кључевс ког (Ва
си´лий Óсипович Ключéвский,
1841-1911). Ипак, мож да основно
надахн уће пут ин ис та ипак дол а
зи од Александра Солжењиц ина
(Александар Исаевич Солжен и
цын, 1918-2008). Треба само по
гледат и Солжењиц инов есеј из
1994, ”Рус ко питање на крају 20.
век а”12 , па схват ит и кол ико пу
тин изам, у појед ин им својим де
ловима, има дод ирн их тачак а са
оним што је писао овај горос тас
рус ке друштвене мис ли.

11 Исто и Петар Поповић, «Пу т иниза
м», НИН,15 .јули 2007; http://starisajt.
nspm.rs/koment_2007/20 07_ppopovic.htm
12 Алекс ан дар Исаевич Солженицын,
«Русски й вопрос» к кон цу XX века,
Мoсква, “Голос”, 1995; http://magazines.
russ.ru/novyi_mi/1994/7/solgen.html
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Као што скреће паж њу Џорџ
Фридман13, и Солжењиц ин је од
бац ивао идеју да је алтернат ива
ком ун изму јед ино сек ул арн и,
инд ивидуа л ис тичк и либерал и
зам. Солжењиц ин је такође имао
визију народне држ аве у чијем
срц у је Рус ка правос лавна црк ва,
са својом духовнош ћу, моралом,
трад иц ијом и уметнош ћу. Циљ
Рус ије не би био ни стварање нај
богат ије држ аве на свет у, нит и
места апсолутне једнакос ти, већ
уобл ичавање друштва у коме ве
ћина становн иштва ужива у висо
кој култ ури и основној материјал
ној удобнос ти. Рус ија не би смел а
да буде држ ава којом управља тр
жиште, већ трж иште којим упра
вља држ ава. Што се односа према
иностранс тву тиче, Рус ија би увек
морал а имат и довољно самос тал
не војне моћ и да се може заштит и
- као и свак а друга нац ија, коју по
хлепне стране силе желе да освоје
и преотм у јој богатс тва14.
За разу мевање осмог чин иоца,
на коме поч ива спољна пол ит ик а
данаш ње Рус ије, од нароч итог је
значаја баш помен ут и Солжењи
цинов есеј15. У њем у Солжењи
13 George
Friedman,
“Solzhenitsyn
and the St ruggle for Russia‘s Soul”
August5,2008; 	h t t p : // w w w . a m nat ion.co m/v f r/a rc h ives/011131.
html; делимични српски превод:
http://mightiestof th enine.blogspot.
com/search?updated-m ax=2008-0808T19%3A04%3A00%2B02%3A00&maxresults=20
14 Friedman, исто.
15 То исто мисли и Џон Лафленд: John
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цин исц рпно опис ује све греш ке
које су рус ки цареви, а доцн ије и
ком ун ис тичк и лидери, поч ин ил и
мешајућ и се у светс ку пол ит ик у,
тачн ије у ствари које се не тич у
рус ких интереса. У име, најп ре,
хриш ћанс ке, а онда и пролетер
ске сол идарнос ти, Рус и су ма
совно трош ил и и људе и рес урсе.
Резултат је најчеш ће био тај да је
неко друг и извлач ио добит. Рат
Никол аја с Турс ком, због теро
ра над тамош њим правос лавн им
живљем, 1828. год ине, заврш ио се
независ нош ћу Грчке, од које Ру
сија није имал а ник ак ве корис ти.
Ослобођење Грузије и Јермен и
је било је лепо према тамош њим
хриш ћан има. Али се Рус ија због
тих зак авк ас ких земаља упле
ла у 60-год иш њи рат на Кавк азу.
Слично је било и у мног им дру
гим прил ик ама. Док се Рус ија
труд ил а да помогне Бугарима или
Копт има, запос тављал а је Белору
се и Украјинце. Док је СССР по
магао Анголу и Мозамбик, сама
Рус ија је пропадал а. «Одрж авање
вел ике царевине знач и потпома
гање пропас ти сопс твеног наро
да”, упозоравао је Солжењиц ин.
Крајње је време да Рус ија почне
да гледа себе. Имајућ и у виду ово
историјс ко иск ус тво, бива јас ни
ја и уздрж аност савремене рус ке
спољне пол ит ике - укључ ив и
према Србији, уздрж аност која је
Laughland, “Solzhen itsyn and the Russian
Question”, http://www.brusselsjou rnal.
com/node/3448; српс ки превод у http://
siv is ok o.blogs pot.com/2008/08/blogpost_12.html
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данас већа него што је то бил а и у
царс ко, и у совјетс ко време.
Не знамо да ли је Пут ин, с
оловком у руц и, читао Солжењи
цина и у његовом делу нал азио
стратеш ке идеје за своју пол ит и
ку. Али, Солжењиц ин је свак ако
изражавао онај дух трад иц ионал
не Рус ије, у коме је и сам Пут ин
државн ичк и стасавао. Пут ин је
био најбољи практ ичк и израз тог
дух а, Солжењиц ин га је најбоље
арт ик ул исао. Солжењиц ин и Пу
тин – то су две вел ике историј
ске личнос ти које су, вероватно,
кључне за пос тављање страте
шког правца деловања савремене
Рус ије.
Србија нема ни нук леарно
оружје, ни бескрајн у територи
ју, као Рус ија. Зато она не може
дос ловце да преу зме пут ин изам.
Али, оно што Србија из иск ус тва
рус ког препорода може да нау ч и
јесте кол ико је важ на пос већена,
морална и пат риотс ка елита. Ако
так ву елит у, наж алост, још увек
немамо, мож да још није кас но да
коначно почнемо да је стварамо?
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