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На кон кра ха би по лар ног свет ског по рет ка, по чет ком 
1990-их го ди на, пред на шим очи ма, већ ви ше од две де це ни-
је, не пре кид но тра је про цес уоб ли ча ва ња гло бал ног ге о по ли-
тич ког мо за и ка. Не ке др жа ве су не ста ле са по ли тич ке ма пе 
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све та, дру ге су то ком по след њих два де сет го ди на на ста ле, 
не ки вој но-по ли тич ки са ве зи су иш че зли, по пут Вар шав ског 
уго во ра, док се дру ги по ла га но уоб ли ча ва ју, као на при мер 
ОДКБ. На свет ској по зор ни ци, већ је уоч љи во кри ста ли са ње 
не ко ли ко круп них ге о по ли тич ких, ге о е ко ном ских и ге о стра-
те гиј ских це ли на (ак те ра), ко је са чи ња ва ви ше др жа ва раз ли-
чи тог фор ма та, еко ном ске и вој не мо ћи. За пад ни свет (САД, 
ЕУ и ан гло фо не зе мље ши ром гло бу са – Ка на да, Аустра ли ја 
и Но ви Зе ланд), уну тар се бе је по ве зан мно штвом по ли тич-
ких, при вред них и стра те гиј ских ни ти. На ис то ку Ази је до-
ми ни ра Ки на, ка ко јој, пре све га у при вред ном сми слу, гра-
ви ти ра све ви ше др жа ва из бли жег и да љег окру же ња. По ли-
тич ко по ве зи ва ње на кон ти нен тал ном ни воу, по ку ша ва ју да 
ре а ли зу ју ју жно а ме рич ке, па чак и африч ке др жа ве. С дру-
ге стра не, још увек оста је, до не кле за го нет на, ге о по ли тич ка 
стра те ги ја Ру ске Фе де ра ци је. Хо ће ли те ри то ри јал но нај ве ћа 
др жа ва све та ус тра ја ти у на ме ри да офор ми вла сти ту сфе ру 
ути ца ја у об ли ку не ке еко ном ске или без бед но сне за јед ни це 
или ће се ипак окре ну ти чвр шћем по ве зи ва њу са не ким по-
сто је ћим цен тром мо ћи у окру же њу – са већ не ко вре ме не-
ста бил ном Европ ском Уни јом или мо жда са све сна жни јом и 
ди на мич ни јом Ки ном?

Од го вор на ово пи та ње де ли мич но ле жи у мо де лу ауто-
пер цеп ци је ру ске по ли тич ке и ин те лек ту ал не ели те, ко ји под-
ра зу ме ва и де фи ни са ње кул тур но-ге о граф ског и по ли тич ко-
ге о граф ског иден ти те та Ру си је. Се мју ел Хан тинг тон је на-
пи сао, да пре не го што мо же мо зна ти ко ји су на ши ин те ре си, 
мо ра мо зна ти ко смо.1 Дру гим ре чи ма, кон крет не (спољ но)
по ли тич ке ак ци је и др жав на стра те ги ја на ко јој се оне ба зи-
ра ју, че сто за ви се од вла сти тог иден ти тет ског са мо о дре ђе ња 
– од то га ка ко са ми се бе де фи ни ше мо у ге о граф ском, кул-
тур ном и по ли тич ком сми слу. Фе но мен ру ског иден ти те та је 
по себ но иза зо ван за ис тра жи ва ње – он је ви ше сло јан, по ли-
хро ман и ком плек сан. На ње го во уоб ли ча ва ње ути ца ли су – 
спе ци фич на ге о граф ска по зи ци ја, бур на исто ри ја обе ле же на 
че стим ра то ви ма и раз ли чи ти кул тур ни ути ца ји. У ру ској те-
о риј ској ми сли, раз ви ло се ви ше кон цеп ци ја ге о ци ви ли за циј-
ског иден ти те та Ру си је.

1 Sa muel P. Hun ting ton, Whoarewe?:America’snationalidentityandthechallen-
gesitfaces, Si mon & Schu ster, New York, 2004, p. 10.
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У овом ра ду, би ће при ка за но и об ја шње но од ре ђе ње 
кул тур но-ге о граф ског и по ли тич ко-ге о граф ског иден ти те та 
Ру си је, по зна тог фи ло ло га-сла ви сте и исто ри ча ра Вла ди ми ра 
Ла ман ског (1833-1914), у ко јем се Ру си ја де фи ни ше као за себ-
на ге о кул тур на и ге о по ли тич ка це ли на – ни као Евро па, ни 
као Ази ја – већ као тзв. Сред њи свет. По ред то га, иако са мо 
де ли мич но, по ка за ће се ути ца ји тог ста ва у уче њи ма не ко-
ли ци не са вре ме них ру ских ауто ра. У пи та њу је вр ло кон тро-
вер зан про блем, ко ји и да нас иза зи ва не су гла си це и опреч-
на ми шље ња у ру ском по ли тич ком еста бли шмен ту, на уч ној 
и кул тур ној јав но сти. Срп ском чи та о цу, ова те ма је сва ка ко 
бли ска – слич на ди ску си ја о срп ском кул тур но-ге о граф ском 
и по ли тич ко-ге о граф ском иден ти те ту, мо жда са мо ма њег 
ин тен зи те та, још увек се во ди, иако је пре до ми нант но ми-
шље ње да Ср би ја у сва ком аспек ту (кул тур ном, ге о граф ском, 
по ли тич ком и еко ном ском), не сум њи во при па да европ ској 
по ро ди ци на ро да и кул ту ра.

Русија–ниИстокниЗапад

На кон кра ха СССР-а, по чет ком 1990-их го ди на, ру ска 
по ли тич ка, на уч на и кул тур на ели та, на шла се пред за дат ком 
да (ре)де фи ни ше ци ви ли за циј ски иден ти тет Ру си је, ко ји је 
прет ход них де це ни ја био си сте мат ски раз гра ђи ван у ко рист 
фор ми ра ња над на ци о нал ног, со ци ја ли стич ког, со вјет ског 
иден ти те та. Кра јем 1980-их и по чет ком 1990-их го ди на, у но-
во ство ре ној Ру ској Фе де ра ци ји, у по ли тич ком вр ху али и код 
на род них масâ, ја ча ло је и ши ри ло се уве ре ње, ка ко ће нај ве-
ћа зе мља на све ту бр зо би ти при мље на у ,,за јед нич ки европ-
ски дом“. У књи зи не ка да шњег ми ни стра спољ них по сло ва 
Ру ске Фе де ра ци је Ан дре ја Ко зир је ва, Преображај (Пре о бра-
же ние), то но во стре мље ње ка евро ин те гра ци ја ма до би ло је 
сво ју спољ но по ли тич ку раз ра ду. По ње му, за Ру си ју, је ди ни 
је пут – при кљу че ње европ ским ин те гра ци о ним про це си ма 
– да ти до при нос ре а ли за ци ји иде је је дин стве не де мо крат ске 
Евро пе.2  У стра те гиј ском сми слу, ова но ва спољ но по ли тич-

2 Ан дрей Ко зы рев, Преображение, Ме жду на род ные от но ше ния, Мо сква, 
1994, стр. 196.
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ка ори јен та ци ја, под ра зу ме ва ла је чак и мо гућ ност учла ње ња 
Ру си је у НА ТО. 3

Но ва спољ на и стра те гиј ска по ли ти ка зах те ва ла је по-
др шку од ху ма ни стич ке и ме диј ске ели те – про фе со ра, но ви-
на ра, умет ни ка, есе ји ста. Про фе сор Вла ди мир Кан тор, јед-
ној од сво јих књи га, дао је вр ло ја сан и не дво сми слен на зив 
– Русијајеевропсказемља. У пред го во ру за ју го сло вен ског 
чи та о ца, Кан тор на во ди, ка ко су и Ср би ја и Ру си ја, ге о граф-
ски пред о дре ђе не да бу ду ,,пред стра же европ ске хри шћан ске 
ци ви ли за ци је сти хи ји но мад ског Ис то ка“.4 Не што да ље, Кан-
тор на во ди, да је ру ска жуд ња за Евро пом у ства ри жуд ња за 
,,по нов ним ус по ста вља њем је дин ства европ ске кул ту ре, је-
дин ства ко је је, сво је вре ме но, пре ки ну то услед сло же них ге-
о по ли тич ких про тив реч но сти и вар вар ских на је зда“.5  

Ова кво «евро пеј ско» ту ма че ње кул тур но-ге о граф ског 
иден ти те та Ру си је, ни је ипак по ста ло до ми нант но у ру ској 
исто ри о гра фи ји, кул ту ро ло ги ји и по ли ти ко ло ги ји. По след-
њих два де се так го ди на, по ја вио се низ ауто ра, ко ји Ру си ју 
пер ци пи ра ју као са мо ста лан кул тур но-ге о граф ски и по ли-
тич ко-ге о граф ски ен ти тет, са осо бе но сти ма ко је је раз ли-
ку ју, ка ко од за пад не ци ви ли за ци је, та ко и од ци ви ли за цијâ 
Ис то ка. Исто ри чар Сер геј Пе ре ве зен цев сма тра, да Ру си ја 
има по себ ну суд би ну у исто ри ји чо ве чан ства. Та по себ ност 
је усло вље на деј ством ви ше фак то ра. Иако на гра ни ци две 
ве ли ке ци ви ли за ци је, сли ко ви то зва них За пад и Ис ток, Пе-
ре ве зен цев твр ди, да ру ско дру штво ни кад ни је би ло ни са мо 
за пад но, ни са мо ис точ но. Ру си ја је има ла увек вла сти ту, од 
дру гих на ро да раз ли чи ту, исто риј ску суд би ну.6 

По ми шље њу Пе ре ве зен це ва, За пад је од у век Ру си ју до-
жи вља вао као пред став ни ка кул ту ре Ис то ка, док ју је Ис ток 
пер ци пи рао као пред став ни ка кул ту ре За па да. По ред то га, 
Ру си ја је пред ста вља ла, не са мо мост, већ и ба ри је ру из ме-
ђу ове две ци ви ли за ци је, спре ча ва ју ћи њи хов фа та лан су дар. 
Сво је вре ме но, ка же овај аутор, Ру си ја је ап сор бо ва ла на је зду 
мон гол ско-та тар ских хор ди, а по том се ве ко ви ма над ме та ла 

3 Ibi dem, стр. 199
4 Vla di mir Kan tor, Rusijajeevropskazemlja, Bi bli o te ka XX vek i Či go ja štam pa, 

Ze mun i Be o grad, 2001, стр. 5.
5 Ibi dem, стр. 16.
6 Сер гей Пе ре ве зен цев, Смыслрусскойистории, Ве че, Мо сква, 2004, стр. 5
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са Ото ман ском им пе ри јом. Та ко је она шти ти ла За пад. С дру-
ге стра не, Ру си ја је би ла јед на од ба ри је ра ка то лич кој екс-
пан зи ји на Ис ток, да би се у XIX и XX ве ку ис пре чи ла На-
по ле о ну, од но сно Хи тле ру.7  Та ко је бра ни ла Ис ток. Ет нич ки 
мо мент та ко ђе је зна ча јан у уоб ли ча ва њу Ру си је као за себ ног 
ге о ци ви ли за циј ског ен ти те та. Ру ски на род је про дукт син те-
зе сло вен ских пле ме на, ко ја пред ста вља ју суп страт, и не сло-
вен ских ет но са, ко ји су се вре ме ном рас то пи ли у сло вен ској 
ма си. 

По себ но зна ча јан фак тор, ко ји Ру си ју чи ни уни кат-
ном ци ви ли за ци јом, сма тра Пе ре ве зен цев, је сте пра во сла-
вље као осо би та фор ма хри шћан ства. Пра во сла вље не са мо 
да је знат но ути ца ло на фор ми ра ње ка рак те ра ру ског на ро да 
и дру штва, већ је у ве ли кој ме ри од ре ди ло и ге о по ли тич ки 
ал го ри там Ру си је, јер се ,,пра во слав ни ру ски на род су прот-
ста вљао исто вре ме но и је дин стве ном ка то лич ком За па ду, и 
је дин стве ном му сли ман ском Ис то ку“.8 

Иако Пе ре ве зен цев ниг де екс пли цит но у сво јој књи зи 
не из но си за о кру же ну те о ри ју о Ру си ји као по себ ној ци ви-
ли за ци ји, мо же се при ме ти ти, да у ње го вом по и ма њу ру ског 
кул тур но-ге о граф ског иден ти те та по сто је еле мен ти ко ји 
мо гу би ти до вољ на осно ва за кон цеп ци ју о ру ској ци ви ли-
за циј ској спе ци фич но сти. Ру ска кон такт но-ба ри јер на функ-
ци ја, од но сно ге о граф ски по ло жај из ме ђу За па да и Ис то ка, 
по себ ност ру ске ет но ге не зе, спе ци фич на фор ма хри шћан ства 
– пра во сла вље, фор ми ра ју со лид ну чи ње нич ну плат фор му, 
да се о Ру си ји го во ри као о за себ ној и са мо стал ној ци ви ли-
за ци ји. 

У истом то ну, о Ру си ји пи ше и Ми ха ил Смо лин. Смо-
ли но ва про ми шља ња, та ко ђе се ти чу де фи ни са ња ру ског ге-
о по ли тич ког иден ти те та. Он из ри чи то твр ди, да се свет не 
мо же де ли ти на Ис ток и За пад, да он ни је та ко јед но ста ван и 
си ме три чан, јер по сто ји још је дан, у нај ма њу ру ку, са мо ста-
лан свет – Пра во слав но-Сре ди шњи свет (мир Пра во слав но-
Сре дин ный).9 Ду хов ни ко ре ни овог све та су у пра во слав ном 
Ри му пр вих ве ко ва хри шћан ства, и у пра во слав ној Ви зан-

7 Ibi dem, стр. 5.
8 Ibi dem, стр. 6.
9 Ми ха ил Смо лин, Рускийпуть в будущее, Из да те ль ство Фон дИв, Мо сква, 

2007, стр. 17.



НебојшаВуковић ОДРЕЂЕЊЕКУЛТУРНО-ГЕОГРАФСКОГ...

268

тиј ској им пе ри ји. Овај свет ре пре зен ту је про тив те жу про те-
стант ско-ка то лич ком За па ду, и му сли ман ско-бу ди стич ком 
Ис то ку.10 

Сре ди шњи пра во слав ни свет, по Смо ли но вом ми шље-
њу, об у зда вао је ка ко осва јач ке те жње За па да ка Ис то ку (ка-
то лич ке кр ста шке по хо де, пољ ска и швед ска стре мље ња, 
фран цу ске, као и не мач ке у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту, 
на је зде), та ко и мо же би ти, још ја че по кре те Ис то ка ка За па ду 
(од но ма да – Го та, Ху на, Ара па, По ло ва ца, Мон го ла и Ту ра ка 
– до ја пан ског ми ли та ри зма у XX ве ку).11 Гло бал на функ ци-
ја ,,Сре ди шњег све та“ са др жи се, сма тра Смо лин, у за др жа-
ва њу пла не те од стро по шта ва ња у кр ва ви ха ос или дик тат 
свет ског за во је ва ча над сви ма оста ли ма. Уко ли ко би се Ру-
си ја при са је ди ни ла Евро пи, или при кло ни ла Ис то ку, свет би 
из гу био рав но те жу, па Смо лин су ге ри ше, да Ру си ја одр жа ва 
екви ди стан цу и пре ма ка то лич ко-про те стант ском За па ду, и 
пре ма му сли ман ско-бу ди стич ком Ис то ку.12 Дру гим ре чи ма, 
Ру си ја тре ба да бу де гло бал ни урав но те жи вач – да слу жи 
одр жа њу свет ског ба лан са из ме ђу глав них си ла са да шњи це 
и бу дућ но сти. 

Са слич них по зи ци ја, исту па у струч ној и ши рој јав-
но сти, по зна та ру ска исто ри чар ка и по ли ти ко лог На та ли ја 
На роч ниц ка. Про у ча ва ју ћи фе но мен ства ра ња гло бал не ге-
о по ли тич ке кон фи гу ра ци је, по сле окон ча ња Хлад ног ра та, 
На роч ниц ка се по себ но фо ку си ра ла на исто риј ске суд би не 
Ру си је и Ср би је. Она не дво сми сле но твр ди, да су Ру си ја и 
Бал кан – ,,пра во слав ни свет, пост ви зан тиј ски про стор ко ји 
се раз ли ку је од за пад но е вроп ске ци ви ли за ци је, на ста ле на 
ра ци о на ли стич кој фи ло зо фи ји Де кар та, на идеј ном на сле ђу 
Фран цу ске ре во лу ци је и про те стант ске ети ке мо ти ви са но-
сти за рад и бо гат ство“.13 Од мах по том, она кон ста ту је, да 
Ру си ја пред ста вља по тен ци јал ну сна гу тог све та, а Бал кан, 
пр вен стве но Ср би ја – ње го ву пред стра жу пре ма За па ду. На-
роч ниц ка, по пут Пе ре ве зен це ва за па жа, да ће за Ис ток, Ру-

10 Ibi dem, стр. 17.
11 Ibi dem, стр.18.
12 Ibi dem, стр. 17.
13 На та ли ја На роч ниц ка, ,,Бал кан и пост ви зан тиј ски про стор у цен тру ду хов-

ног и ге о по ли ти ког су пар ни штва на пра гу ХХI ве ка“, Југословенскиисто-
ријскичасопис, 1/1997, стр. 181.
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си ја увек би ти За пад, а за За пад увек ће би ти Ис ток.14 Кра ће 
ре че но, са мо стал на и спе ци фич на ге о по ли тич ка ве ли чи на и 
ге о кул тур на вред ност. 

С об зи ром на сво ју спе ци фич ност у од но су на за пад ну 
и ис точ не ци ви ли за ци је, др жа ве и са ве зе, и има нент ну моћ 
ко ју по се ду је, за На роч ниц ку, као и за Ми ха и ла Смо ли на, 
Ру си ја пред ста вља гло бал ну урав но те жа ва ју ћу си лу, ко ја је 
кроз ви ше ве ков не су ко бе са раз ли чи тим опо нен ти ма дуж це-
лог свог пе ри ме тра, одр жа ва ла свет у ста њу ге о стра те гиј ског 
ба лан са. Ка ко ка же на јед ном ме сту, ,,те шко је за ми сли ти ка-
кав би из гле дао сви јет... кад би Си бир и Да ле ки ис ток по ста-
ли пли јен Ки не и Ја па на. Шта би би ло са Евро пом кад би се 
она, по ка то ли чив ши ис точ не Сло ве не, ди рект но су да ри ла са 
Ази јом, спо чет ка у ли цу мон гол ских но ма да, за тим Ту ра ка 
ко ји су је дан пут већ би ли сти гли до Бе ча...“.15  

Про ме на гло бал не ге о по ли тич ке струк ту ре, ко ја је на-
ста ла услед кра ха би по лар ног си сте ма из до ба Хлад ног ра та, 
пре ти ла је не са мо оп стан ку Ру ске Фе де ра ци је у са да шњим 
гра ни ца ма, већ је и на го ве шта ва ла ре ком по но ва ње по ли тич-
ке ма пе све та, а све у ко рист јед ног по ла мо ћи – Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва и ње них са ве зни ка. 

Упра во стра те ги ји спре ча ва ња ре а ли за ци је та квог сце-
на ри ја, по све ћен је, у ве ли кој ме ри, и опус нај по зна ти јег са-
вре ме ног евро а зиј ског ауто ра Алек сан дра Ду ги на. За Ду ги на 
не ма ди ле ме – ,,ге о граф ски, пеј за жно, лин гви стич ки, кли-
мат ски, кул тур но и ре ли ги о зно, Ру си ја је син те тич ко је дин-
ство евро а зиј ског За па да и евро а зиј ског Ис то ка, при че му 
се ње на ге о по ли тич ка функ ци ја не сво ди на су ми ра ње или 
ме ди ја ци ју за пад них и ис точ них тен ден ци ја“.16  Од мах по-
том, Ду гин ка те го рич ки твр ди, да је ,,Ру си ја не што Тре ће, 
са мо стал но и по себ но – ни Ис ток, ни За пад“.17 Дру гим ре чи-
ма, и у Ду ги но вој пер цеп ци ји, Ру си ја пред ста вља уни ка тан 
фи зич ко-ге о граф ски, кул тур ни и по ли тич ко-ге о граф ски ен-

14 На та лия На роч ниц кая, Русскиймир, Але те йя, Санкт Пе тер бург, 2007, стр. 
115.

15 На та ли ја На роч ниц ка, РусијаиСловениусвијетупромена:универзалистич-
кипројектиусвјетлостирелигиозно-философскихосноваисториje,Бо го-
слов ски фа кул тет Срп ске пра во слав не цр кве, Бе о град, 2003, стр. 81.

16 Алек сан др Ду гин, Основыгеополитики.ГеополитическоебудущеРоссии.
МыслитьПространством, АРК ТО ГЕЯ –цен тр, Mосква, 2000, стр. 165.

17 Ibi dem, стр. 165.
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ти тет. У кул тур но-ге о граф ској ди мен зи ји, по Ду ги но вом ми-
шље њу, су шти на Ру си је, ње но ду хов но са мо о дре ђе ње и њен 
иден ти тет, не сум њи во се де фи ни шу фор му лом – ни Евро па, 
ни Ази ја, већ Евро а зи ја.18 

Иако је Алек сан дар Ду гин евро а зиј ски те о ре ти чар, 
тре ба на по ме ну ти, да по не где у сво јим мно го број ним де ли-
ма, он пру жа и од ред бе ру ског кул тур но-ге о граф ског иден-
ти те та ко је до не кле од сту па ју од док три не евро а зиј ства. У 
књи зи ,,Ге о по ли ти ка пост мо дер не“, Ду гин за Ру си ју ка же, да 
је она је згро по себ не пра во слав не ци ви ли за ци је.19 Ипак, без 
об зи ра на тер ми но ло шка или кон цеп циј ска ме ан дри ра ња, у 
сва ком слу ча ју, Ру си ја за Ду ги на ре пре зен ту је по себ ну кул-
тур но-ге о граф ску.

Су ми ра ју ћи те зе Сер ге ја Пе ре ве зен це ва, Ми ха и ла Смо-
ли на, На та ли је На роч ниц ке и Алек сан дра Ду ги на, о кул тур-
но-ге о граф ском иден ти те ту Ру си је, мо же се за кљу чи ти, да су 
њи хо ви кључ ни ста во ви, узи ма ју ћи у об зир и из ве сне раз ли-
ке у њи хо вим схва та њи ма, сле де ћи:

1. Ру си ја се не мо же по и сто ве ти ти ни са ци ви ли за ци-
јом За па да, ни ти са кул тур ним тра ди ци ја ма Ис то ка;

2. Она ни је про ста син те за ци ви ли за циј ских на че ла За-
па да и Ис то ка, већ са мо ста лан и аутен ти чан кул тур-
но-ге о граф ски ен ти тет, у ко ме се ова на че ла про дук-
тив но про жи ма ју;

3. Кул тур но-ге о граф ска осо бе ност Ру си је, не про ис ти-
че са мо из ње ног ге о граф ског по ло жа ја, већ и из ње-
не спе ци фич не исто ри је;

4. По се бан зна чај у фор ми ра њу ру ске кул тур но-ге о-
граф ске по себ но сти има ла је ре ли ги ја – ру ско пра во-
сла вље;

5. Сви на ве де ни еле мен ти осо бе ног ру ског (гео)ци ви-
ли за циј ског иден ти те та, на ме ћу Ру си ји спе ци фич ну 
уло гу у свет ској по ли ти ци – по што Ру си ја ни је ни 
Ис ток, ни За пад, већ не што Тре ће, са мо стал но и по-

18  Ibi dem, стр. 167.
19  Алек сан др Ду гин, Геополитика постмодерна. Времена новых империй.

ОчеркигеополитикиХХIвека. Ам фо ра, СПб, 2007, стр. 117.
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себ но, она тре ба да шти ти и одр жа ва гло бал ну по ли-
тич ку рав но те жу. 

Ва ља на гла си ти, да схва та ње Ру си је као осо бе ног кул-
тур но-ге о граф ског ен ти те та, ко ји се не мо же све сти ни на 
Евро пу, ни на Ази ју, ни је про дукт са вре ме них те о ри ја, већ је 
на ста ло још у прет про шлом ве ку. За то је на ро чи то за слу жан 
је дан аутор – Вла ди мир Ла ман ски.

Русијакао,,Средњисвет”

Опус Вла ди ми ра Ла ман ског (1833-1914), фи ло ло га-сла-
ви сте и исто ри ча ра, остао је не за слу же но по ма ло у сен ци ка-
пи тал не сту ди је Ни ко ла ја Да ни лев ског Ру си ја и Евро па ко ја 
је пу бли ко ва на 1871. го ди не, и ко ја до да нас сло ви за јед но 
од нај ва жни јих де ла из обла сти фи ло зо фи је исто ри је. Чак и 
да нас, ка да у са вре ме ној Ру си ји не ма стегâ др жав не цен зу ре, 
ра до ви Ла ман ског оста ју не до вољ но за па же ни, иако по сво-
јим кон цеп циј ским осо бе но сти ма и ин те ре сант ном са др жа ју 
не за о ста ју за већ спо ме ну том књи гом Ни ко ла ја Да ни лев-
ског. Ова оце на по себ но ва жи за две ње го ве кул тур но-ге о-
граф ске, од но сно по ли тич ко-ге о граф ске сту ди је – ,,О исто-
риј ском про у ча ва њу грч ко-сло вен ског све та у Евро пи (Об 
исто ри че ском из у че нии гре ко-сла вян ско го ми ра в Евро пе) 
из 1870. го ди не, и ,,Три све та азиј ско-европ ског кон ти нен та 
(Три ми ра Ази й ско-Евро пе й ско го ма те ри ка) из 1892. го ди не. 
За хва љу ју ћи тру ду ен ту зи ја ста из не про фит не ор га ни за ци је 
– ,,Ин сти ту та ру ске ци ви ли за ци је“ – ове две сту ди је Вла ди-
ми ра Ла ман ског, као и мно штво ње го вих ма њих ра до ва, пу-
бли ко ва ни су 2010. го ди не у књи зи Ге о по ли ти ка пан сла ви зма 
ко ја има пре ко 900 стра на, и то пр ви пут на кон 1917. го ди не. 

За Ла ман ског, ари јев ско-хри шћан ска по пу ла ци ја Евро-
пе, мо же се на осно ву ге о граф ских, ет но граф ских, ре ли ги о-
зних, дру штве них и уоп ште кул тур них осо би на, по де ли ти 
на две це ли не – ро ман ско-гер ман ски и грч ко-сло вен ски свет. 
Иако у сво јој сту ди ји из 1870. го ди не, Ла ман ски то ниг де екс-
пли цит но не на во ди, грч ко-сло вен ски свет об у хва та све оне 
др жа ве, по кра ји не и обла сти у ко ји ма пре о вла ђу је сло вен ско 
или ста нов ни штво пра во слав не ве ро и спо ве сти, док ње гов 
сто жер пред ста вља Ру си ја. Уко ли ко се ари јев ско-хри шћан-
ско ста нов ни штво по сма тра из гло бал ног ра кур са, он да се 
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ро ман ско-гер ман ски свет де ли на две ком по нен те – ону у 
Евро пи, и ону ко ја је овла да ла Но вим све том, од но сно аме-
рич ким кон ти нен том. Сва ка ко да ова два све та, ро ман ско-
гер ман ски и грч ко-сло вен ски, има ју од ре ђе не слич но сти и 
не ка је дин стве на обе леж ја. Ка ко кон ста ту је Ла ман ски, по 
за јед нич ком по ре клу из јед не ари јев ске пра по стој би не, по 
слич но сти свог пр во бит ног на чи на жи во та, по на род ном ве-
ро ва њу, ка рак те ру и оби ча ји ма, по уну тра шњој струк ту ри и 
са ста ву сво јих до ми нант них је зи ка, та два све та су бли ски 
срод ни ци, као што су ме ђу со бом срод ни ци Ин ду си, Пер-
си јан ци, Хе ле ни, Ри мља ни и Ро ма но-Гер ма ни.20  Ме ђу тим, 
иако су ро ман ско-гер ман ски и грч ко-сло вен ски свет са вре-
ме ни ци, они, по схва та њу Ла ман ског, ни ка ко ни су и вр шња-
ци. На про тив, сма тра он, њи хо ви исто риј ски уз ра сти или пе-
ри о ди де тињ ства, мла до сти, зре ло сти и ста ро сти, ни по што 
се не по ду да ра ју – XIX век за грч ко-сло вен ски свет је сте то 
што су XIV и XV век би ли за ро ман ско-гер ман ски свет.21  

Ко је су то од ли ке, ко је одва ја ју грч ко-сло вен ски од ро-
ман ско-гер ман ског све та? По ми шље њу Ла ман ског, њих је 
ви ше и раз ли чи тог су ка рак те ра. У грч ко-сло вен ском све ту, 
се ло има пре ва гу над гра дом, се ља штво над гра ђан ством и 
бур жо а зи јом, и оно је но си лац глав них мо рал них, дру штве-
них и по ли тич ких сна га др жавâ, ко је чи не тај свет. По ред 
то га, у со ци о кул тур ном сми слу, при вр же ност оби ча ји ма и 
на че ла за јед ни це и ста ри не, над ма шу ју на че ло лич но сти и 
те жњу ка но ви те ти ма, пре вра ти ма и пре о бра жа ји ма, што је 
ина че ка рак те ри стич но за ро ман ско-гер ман ски свет.22 Кра ће 
ре че но, грч ко-сло вен ски свет је кон зер ва тив ни ји од ро ман-
ско-гер ман ског. Ко нач но, и у ге о граф ском по гле ду, по сто је 
знат не раз ли ке. Те ри то ри је ко је на ста њу ју ро ман ски и гер-
ман ски на ро ди су по лу о стрв ског (острв ског) ка рак те ра, док 
на Ис то ку, упр кос ду гој и раз у ђе ној оба ли Ја дран ског, Егеј-
ског, Цр ног и дру гих мо ра, ка ко кон ста ту је Ла ман ски, ,,кон-
ти нент пре о вла ђу је и до ми ни ра над оба лом, а чу вар ни, кон-
зер ва тив ни ка рак тер ње го вих ста нов ни ка над ду хом обал-

20 Вла ди мир Ла ман ский, ,,Об исто ри че ском из у че нии гре ко-сла вян ско го ми-
ра в Евро пе“, у: Вла ди мир Ла ман ский, Геополитикапанславизма, Ин сти тут 
рус ской ци ви ли за ции, Мо сква, 2010, стр. 100.

21 Ibi dem, стр. 100.
22 Ibi dem, стр. 88-89.
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ских жи те ља, ко ји је жи ва хан, не ми ран, не у мо ран и ла ком на 
но ви ну“.23 

Све у све му, он за кљу чу је, да Гр ко-Сло ве ни по при ро-
ди сво је зе мље, ет но граф ском са ста ву и ре ли ги о зним прин-
ци пи ма, чи не у од но су на Ро ма но-Гер ма не, пот пу но за се бан 
исто риј ски ор га ни зам или са мо би тан свет. Ако грч ко-сло-
вен ски свет пред ста вља на спрам ро ман ско-гер ман ске ци ви-
ли за ци је по себ ну по ја ву, по ста вља се пи та ње, да ли он и у 
свет ским раз ме ра ма фи гу ри ра као са мо ста лан кул тур но-ге-
о граф ски и по ли тич ко-ге о граф ски ен ти тет или је мо жда део 
не ке дру ге, ши ре (гео)ци ви ли за циј ске це ли не? Де фи ни ти ван 
од го вор на ову ди ле му, Ла ман ски је дао у сво јој дру гој сту-
ди ји, ко ја је већ спо ми ња на, из 1892. го ди не – ,,Три све та азиј-
ско-европ ског кон ти нен та“.

Ла ман ски кон ста ту је, да се овај ,,азиј ско-европ ски кон-
ти нент“, ко ји ми да нас уоби ча је но зо ве мо Евро а зи јом, мо же 
по де ли ти на три ве ли ке це ли не или три ,,све та” са њи ма свој-
стве ним ге о граф ским, ет но ло шким и исто риј ско-кул тур ним 
по себ но сти ма. То су: 1) су штин ска Евро па; 2) су штин ска 
Ази ја; 3) Сред њи свет, то јест не а у тен тич на Евро па и не а у-
тен тич на Ази ја.24 По ја шња ва ју ћи ову по де лу, Ла ман ски ка же, 
да сту па ју ћи из Ази је у кра је ве тог ,,Сред њег све та“, ,,мо ра мо 
ре ћи, да се ов де Ази ја за вр ша ва, али Евро па још не по чи ње; 
упра во та ко, сту па ју ћи у ње га из Евро пе, у пра ву смо кад ка-
же мо: ов де се за вр ша ва Евро па и још не по чи ње Ази ја“.25  Ов-
де је при мет на јед на са свим осо бе на кла си фи ка ци ја ве ли ких 
ге о граф ских це ли на у по ре ђе њу са оном из уџ бе ни ка ге о гра-
фи је. Док се уоби ча је но, у шко ла ма и на фа кул те ти ма под у-
ча ва, ка ко се јед на фи зич ко-ге о граф ска це ли на под име ном 
Евро а зи ја, са сто ји из две ком по нен те – Евро пе и Ази је – чи ју 
глав ну гра ни цу пред ста вља пла ни на Урал, Ла ман ски уво ди 
три хо том ну де о бу на Евро пу, Ази ју и тзв. Сред њи свет.

Аутен тич на или ,,пра ва“ Ази ја, по ми шље њу Ла ман-
ског, од ли ку је се из ра зи тим фи зич ко-ге о граф ским, би о ге о-
граф ским и кул тур но-ге о граф ским ди вер зи те том. У њој се 

23 Ibi dem, стр. 78.
24 Вла ди мир Ла ман ский, ,,Три ми ра Ази й ско-Евро пе й ско го ма те ри ка“, у: Вла-

ди мир Ла ман ский, Геополитикапанславизма, Ин сти тут рус ской ци ви ли за-
ции, Мо сква, 2010, стр. 185.

25 Ibi dem, стр. 186.
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про сти ру ви со ки пла нин ски лан ци, и њу чи не, из ме ђу оста-
лог, и ве ли ка по лу о стр ва, по пут Ма ле Ази је, Ара би је или 
Ин ди је, ко ја ме ђу соб но или у од но су на уну тра шњост кон-
ти нен та (по себ но пре ма Ки ни са Ти бе том), пред ста вља ју 
пот пу но са мо стал не зе мље, са за себ ним исто риј ским и кул-
тур ним раз вит ком. Сто га су се у Ази ји, за па жа Ла ман ски, 
фор ми ра ла и раз ви ла ве ли ка пле ме на и на ро ди са нај ра зно-
вр сни јим спољ ним ти по ви ма, је зи ци ма и на реч ји ма, ре ли ги-
о зним ве ро ва њи ма, дру штве ним и по ли тич ким иде а ли ма и 
те жња ма.26 Ова ква хе те ро ге ност оне мо гу ћа ва, сма тра он, да 
Ази ја по стиг не по ли тич ко и ре ли ги о зно је дин ство. С дру ге 
стра не, Ру ско цар ство (европ ска и азиј ска Ру си ја), као глав-
на ком по нен та ,,Сред њег све та“, пред ста вља оштру су прот-
ност Ази ји. Док Ази ју од ли ку је не по сто ја ње хе ге мо ни је јед не 
ре ли ги је, је зи ка или на род но сти, у Ру си ји, уз сво по сто је ће 
мно штво раз ли чи тих ве ра, је зи ка и ет но са, ипак пре вла да ва, 
за па жа Ла ман ски, јед на ве ра – хри шћан ска, те је дан је зик и 
на род ност – ру ска. 

Он кон ста ту је, да се у од но су пре ма Ази ји, гра ни ца 
тзв. Сред њег све та, ско ро пот пу но по кла па са по ли тич ким 
гра ни ца ма ру ске им пе ри је. За пад не гра ни це, с дру ге стра не, 
зна чај но од сту па ју од по ли тич ких гра ни ца Ру си је, јер ,,Сред-
њи свет“ не чи не са мо ру ска им пе ри ја и ру ски на род, већ и 
низ дру гих сло вен ских на род но сти, као и они ет но си не сло-
вен ског по ре кла, ко ји ис по ве да ју пр во слав ну ве ру. У ње го вој 
кон цеп ци ји, Ру си ја пред ста вља сто жер тог све та, окру жу ју ће 
(не)сло вен ске зе мље и (не)пра во слав ни на ро ди ње го ве са став-
не ком по нен те, а што се да ље иде ка за па ду и ју гу, и што је 
ма ло број ни ји сло вен ски и пра во слав ни жи ваљ, то су бли же 
де фи ни тив не гра ни це ,,Сред њег све та“. Иза њих, Ру си ја, ка-
же Ла ман ски, већ не ма ро ђе не бра ће, ни по ве ри, ни по кр ви.27  
Он сма тра, да сло вен ски на ро ди без Ру са, би ло пра во слав ни 
или ка то лич ки, као и не сло вен ски на ро ди пра во слав не ве-
ро и спо ве сти, пред ста вља ју, по ве ли чи ни те ри то ри је, бро ју 
ста нов ни ка, по ли тич ком и кул тур ном по ло жа ју, ису ви ше ма-
ли део евро а зиј ског кон ти нен та, да би фор ми ра ли осо бен и 
са мо ста лан ,,свет“. Те зе мље и на ро ди, са ет но ло шког и кул-

26 Ibi dem, стр. 189.
27 Ibi dem, стр. 202.
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тур но-исто риј ског аспек та, при род но при па да ју, не Евро пи 
или Ази ји, већ упра во тзв. Сред њем Све ту.28 За пад на гра ни ца 
Сред њег све та, по чи ње од се ве ра, од ру ско-нор ве шко-швед-
ске гра ни це, по том се у из ло мље ном об ли ку про те же пре ко 
аустриј ских и пру ских зе ма ља, из ме ђу Бал ти ка и Ја дра на. На 
се ве ру, на Бал ти ку, она за по чи ње око Дан ци га, а на ју гу, на 
Ја дра ну, за вр ша ва се око Тр ста. Оба ле Ја дран ског и Јон ског 
мо ра та ко ђе пред ста вља ју за пад ну гра ни цу ,,Сред њег све та“, 
док се на ју гу она про те же пре ко Сре до зе мља, укљу чу ју ћи 
чак и не ке де ло ве Ма ле Ази је и Си ри је.29  Кон крет ни је, тзв. 
Сред њи свет, по про ра чу ну Ла ман ског, за у зи ма по вр ши ну од 
око 24 ми ли о на км² и по ред ру ске им пе ри је, ко јој при па да 
пре ко 22 ми ли о на км², об у хва та део ра ни јих пољ ско-ли тван-
ских зе ма ља Пру си је, где се још очу ва ла пољ ска и ли тван-
ска на род ност, део Шле зи је, пре о вла ђу ју ћи део Че шке, сву 
Мо рав ску, ју жну Шта јер ску, део Ко ру шке, сву Крањ ску, Го-
ри цу, Ис тру, све аустро-угар ске зе мље Св. Сте фа на, укљу-
чу ју ћи Хр ват ску, Сла во ни ју и Дал ма ци ју, Ру му ни ју, Ср би ју, 
Цр ну Го ру, Бо сну, Хер це го ви ну, Бу гар ску, Ру му ни ју, Грч ку 
са остр ви ма, сву европ ску Тур ску са Кон стан ти но по љем, 
оста ла грч ка остр ва, сво при мор је Ма ле Ази је и Си ри је, и 
обла сти азиј ске Тур ске где жи ви древ но хри шћан ско ста нов-
ни штво.30 Ка ко за па жа наш по ли тич ки ге о граф Ми ло мир 
Сте пић, ,,про стор и гра ни це Сре ди шњег све та, Ла ман ски је 
при лич но ја сно од ре дио – ње му при па да Ру си ја у гра ни ца ма 
та да шње им пе ри је, те ис точ на и ју го и сточ на Евро па”.31 

Тре ба на гла си ти, да је при ли ком од ре ђи ва ња гра ни ца 
,,Сред њег све та“, Ла ман ски пред очи ма већ имао је дан по-
ли тич ко-ге о граф ски обра зац ко ји је фор му ли сао ње гов по-
зна ти зе мљак Ни ко лај Да ни лев ски у књи зи РусијаиЕвропа. 
На и ме, у сво јој кон цеп ци ји тзв. све сло вен ског са ве за, Да ни-
лев ски ка же, да би ње га тре ба ло да чи не сле де ће це ли не: 1) 
Ру ска им пе ри ја; 2) Че шко-мо рав ско-сло вач ка кра ље ви на; 3) 
Срп ско-хр ват ско-сло ве нач ка кра ље ви на; 4) Бу гар ска кра ље-
ви на; 5) Ру мун ска кра ље ви на; 6) Хе лен ска кра ље ви на (уз, из-

28 Ibi dem, стр. 202.
29 Ibi dem, стр. 208.
30 Ibi dem, стр. 226-227.
31 Ми ло мир Сте пић, Геополитиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља, 

Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2013, стр. 28.
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ме ђу оста лог, ма ло а зиј ску оба лу Егеј ског мо ра); 7) Ма ђар ска 
кра ље ви на; 8) Ца ри град ски округ са око ли ном.32 Да ни лев ски 
је спе ку ли сао, да би од Осман ске им пе ри је осло бо ђе ни Ца ри-
град, пред ста вљао за све сло вен ски са вез, при род ни цен тар 
свог мо рал ног и ма те ри јал ног је дин ства.33 У сва ком слу ча ју, 
мо же се при ме ти ти, да се гра ни це ,,Сред њег све та“ и тзв. све-
сло вен ског са ве за у пре о вла ђу ју ћој ме ри по ду да ра ју, и да је 
код оба ауто ра је дин ствен кри те ри јум њи хо вог по вла че ња – 
сло вен ски и/или пра во слав ни иден ти тет од ре ђе них зе ма ља, 
обла сти и по кра ји на.

Фи зич ко-ге о граф ску хо мо ге ност тзв. Сред њег све та 
пра ти и ње го ва кул тур но-ре ли ги о зна ком пакт ност. И по ред 
при су ства Гер ма на и Ро ма на, раз ли чи тих азиј ских на ро да, 
ка то ли ка и про те ста на та, му сли ма на, бу ди ста и ша ма ни ста, 
,,Сред њи свет“ је пле мен ски и вер ски ре ла тив но јед но ро дан 
– од ње го вих та да шњих 170 ми ли о на жи те ља, ка ко ра чу на 
Ла ман ски, ви ше од 120 ми ли о на су Сло ве ни, 4-5 ми ли о на Гр-
ци, док је та ко ђе ви ше од 120 ми ли о на оних ко ји ис по ве да ју 
хри шћан ство Ис точ не цр кве.34 

По Ла ман ском, са свим је оправ да но ,,Сред њи свет“ 
на зи ва ти грч ко-сло вен ским, јер тај на зив пре ци зно озна ча-
ва две ње го ве су штин ске од ли ке – кул тур но, тај ,,свет“ је у 
пр вом ре ду грч ки (од 170 ми ли о на ње го вих ста нов ни ка, 120 
ми ли о на су пра во слав ни), док је у ет нич ком сми слу, он пр-
вен стве но сло вен ски. По ред то га, пр ви део ње го вог на зи ва 
ука зу је на ци ви ли за циј ску ве зу ,,Сред њег све та“ са древ ном 
и сред њо ве ков ном Грч ком. Ан та го ни зам Ри мља на и Гр ка, у 
не што из ме ње ној фор ми, про ду жен је су пар ни штвом гер ман-
ског и сло вен ског пле ме на, при че му су се Гер ма ни, слич но 
Ри мља ни ма, учвр сти ли на За па ду, нај да ље од Ази је, док су 
се Сло ве ни, слич но Гр ци ма, утвр ди ли на Ис то ку, у не по сред-
ном су сед ству ,,аутен тич не“ или су штин ске Ази је.35 

Иде ја на ста вља да жи ви

32 Ни ко лај Да ни лев ски, Русија иЕвропа, Слу жбе ни лист СРЈ и До си је, Бе о-
град, 1994, стр. 304-305.

33 Ibi dem, стр. 305.
34 Вла ди мир Ла ман ский, ,,Три ми ра Ази й ско-Евро пе й ско го ма те ри ка“, op. cit., 

стр. 232.
35 Ibi dem, стр. 235.
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У XX ве ку, пан сло вен ска иде ја, ко ју је из ме ђу оста лих 
за сту пао и Ла ман ски, по ла ко је спла шња ва ла у Ру си ји, ко ју 
су све ви ше по тре са ли со ци јал ни не ми ри. На кон Ок то бар ске 
ре во лу ци је, и Ру си ја, и ње но дру штве но-по ли тич ко уре ђе ње 
би ва ју ре ди зај ни ра ни. Ипак, кон цеп ци ја да Ру си ја пред ста-
вља осо бен и са мо ста лан кул тур но-ге о граф ски и по ли тич-
ко-ге о граф ски ен ти тет, на ста ви ла је да жи ви, на вол ше бан 
на чин, у из ме ње ном об ли ку и са дру га чи јим са др жа јем.36  

Пе тар Са виц ки (1895-1968) сло ви за јед ног од уте ме љи-
ва ча евро а зиј ског по кре та и док три не, по ко јој Ру си ја ни је 
део европ ске кул ту ре, већ пред ста вља са мо стал ну ци ви ли за-
ци ју или др жа ву-свет. Та ци ви ли за ци ја се са сто ји од еле ме-
на та и за пад не и ис точ не кул ту ре, об је ди ње них у уни кат ну 
син те зу, ко ја пред ста вља не што са свим но во – ни Евро пу, ни 
Ази ју, ни ти њи хо ву про сту ком би на ци ју.37 Сâм Са виц ки, у 
тек сту ,,Евро а зиј ство“, отво ре но при зна је, ка ко три хо том на 
по де ла коп на Ста рог све та, ни је от кри ће са мих евро а зи ја ца, 
не го су та кве по гле де већ ра ни је ис ка зи ва ли ге о гра фи, по себ-
но ру ски. У том сми слу, Са виц ки је по себ но ис та као сту ди ју 
Ла ман ског из 1892. го ди не.38 Са вре ме ни ту мач и за ступ ник 
евро а зиј ства Алек сан дар Ду гин, на гла ша ва, ка ко је Ла ман-
ски сво јом по де лом коп на Евро а зи је на три де ла на го ве стио 
кон цеп ци ју евро а зиј ства.39 И Ми ло мир Сте пић, та ко ђе твр-
ди, ка ко је Са виц ки, не по сред ну ин спи ра ци ју за сво је ге о по-
ли тич ке те зе про на шао у иде ја ма В. Ла ман ског.40

На по чет ку, ва ља ис та ћи не ко ли ко нај у пе ча тљи ви јих 
мо ме на та, ко ји би ја сно де мон стри ра ли слич ност кон цеп ци је 
Са виц ког са те за ма ко је је сво је вре ме но по ста вио Вла ди мир 

36 Мар лен Ла ру ел ука зу је, да кон цеп ци ја Ла ман ског о Ру си ји као за себ-
ном све ту, озна ча ва пре лаз од пан сла ви зма ка евро а зиј ској те о ри ји. 
Ви де ти: MarlèneLaruelle,“The Ori ent in Rus sian Tho ught at the Turn of 
the Cen tury”, u: Dmi try Shla pen tokh (ed.) RussiabetweenEastandWest:
scholarlydebatesonEurasianism, LE I DEN, Bo ston 2007, p. 25.

37 Алек сан др Ду гин, Геополитика, Ака де ми че ский про ект, Га у де а мус, Мо-
сква, 2011, стр. 161.

38 Пе тр Са виц кий, ,,Евра зи й ство, у: Пе тр Са виц кий, Изабранное, РОС СПЭН, 
Мо сква, 2010, стр. 188.

39 Алек сан др Ду гин,Геополитика, op. cit., стр. 148.
40 Ми ло мир Сте пић, Геополитиканеоевроазијства:позицијасрпскихземаља, 

op. cit., стр. 42. Од до ма ћих ауто ра на зна чај уче ња Ла ман ског за осми шља-
ва ње док три не евро а зиј ства, ука зу је и Ми лан Су бо тић у де лу PutRusije:
evroazijskostanovište, Pla to, Be o grad, 2004.
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Ла ман ски. За ње га, не по сто је ,,европ ска“ и ,,азиј ска“ Ру си-
ја, већ је она це ло ви та и је дин стве на те ри то ри ја. По сво јим 
обе леж ји ма, из основ ног ма си ва зе ма ља Ста рог све та, из два-
ја се, сма тра Са виц ки, за се бан ге о граф ски свет – евро а зиј ски 
свет, ко ји се у сво јим гра ни ца ма по ду да ра (при бли жно) са по-
ли тич ким гра ни ца ма Ру си је (СССР-а).41 По ње му, не спор на 
Ази ја је сте си стем ис точ них, ју го и сточ них и ју жних пе ри-
фе ри ја Ста рог све та: Ја пан, Ки на (иза Ве ли ког зи да), Ин ди-
ја (иза Хи ма ла ја и Хин ду ку ша), Иран, и све што се на зи ва 
,,пред њом Ази јом“.42  С дру ге стра не, све што је за пад но од 
ру ских гра ни ца је сте Евро па. Та ко по сма тра но, по сто је три 
,,ге о граф ска све та“ – Ази ја, Евро а зи ја и Евро па. 

У јед ном дру гом тек сту, Са виц ки твр ди, ка ко ,,Ру си ја 
има да ле ко ви ше осно ва од Ки не, да се на зи ва ,,сре ди шњом 
др жа вом“.43 Ру си ја-Евро а зи ја је цен тар Ста рог све та, она спа-
ја ње го ве пе ри фе ри је и пред ста вља ка ри ку ко ја их здру жу је 
у је дин ство. Са мо на јед ној стра ни свог тек ста, Са виц ки је 
два пу та за Ру си ју-Евро а зи ју упо тре био из раз ,,Сре ди шњи 
свет“.44 

Ар гу мен ти ко је Са виц ки на во ди у при лог ге о граф ске 
по себ но сти Ру си је-Евро а зи је су вр ло слич ни оним ко је је из-
нео Ла ман ски. С дру ге стра не, оно што кон цеп ци ју Са виц-
ког и дру гих евро а зи ја ца раз ли ку је од схва та ња Вла ди ми ра 
Ла ман ског, је сте њи хов на гла сак на зна чај ном ути ца ју мон-
гол ско-та тар ске вла да ви не на фор ми ра ње кул тур но-ге о граф-
ског и по ли тич ко-ге о граф ског ли ка и фор ма та ру ске др жа ве 
и ци ви ли за ци је. Апо стро фи ра ње тог ути ца ја на курс ру ске 
исто ри је и суд би ну ру ске др жа ве, ви дљи во је и у де лу Ла ва 
Гу ми љо ва (1912-1992). Овај све стра ни ру ски аутор, у вре ме 
ап со лут не до ми на ци је со ци ја ли стич ке иде о ло ги је и прак се, 
по це ну мар ги на ли за ци је и мал тре ти ра ња од стра не др жав-
ног апа ра та, одр жа вао је у жи во ту иде ју о Ру си ји као осо бе-
ном све ту-ци ви ли за ци ји, без иде о ло шких ко но та ци ја. Док је 
зва нич на про па ган да пред ста вља ла Ру си ју (СССР) као ,,пр ву 

41 Пе тр Са виц кий, ,,Ге о гра фи че ский об зор Рос сии-Евра зии“, у: Пе тр Са виц-
кий, Изабранное, РОС СПЭН, Мо сква, 2010, стр. 263.

42 Ibi dem, стр. 264.
43 Пе тр Са виц кий, ,,Ге о гра фи че ские и ге о по ли ти че ские осно вы евра зи й ства“, 

у: Пе тр Са виц кий, Изабранное, РОС СПЭН, Мо сква, 2010, стр. 537.
44 Ibi dem, стр. 538.
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зе мљу со ци ја ли зма“ и ,,идеј ну аван гар ду чо ве чан ства“, Гу-
ми љов је о њој пи сао и раз ми шљао из дру га чи је пер спек ти-
ве. У окви ру сво је те о ри је о на стан ку и раз во ју ет но са, Гу ми-
љов пи ше, ка ко је Ру си ја на след ни ца тур киј ског ка га на та и 
мон гол ског улу са ко ји су ин те гри са ли огром на евро а зиј ска 
про стран ства. Ује ди ње ној Евро а зи ји на че лу са Ру си јом, твр-
ди Гу ми љов, тра ди ци о нал но су се су прот ста вља ли: на За-
па ду – ка то лич ка Евро па, на Да ле ком ис то ку – Ки на, на ју гу 
– му сли ман ски свет.45 

Ка ко се мо же при ме ти ти, Евро а зи ја у по и ма њу Ла ва 
Гу ми љо ва, ве о ма под се ћа, ка да је реч о ње ном про сти ра њу, 
на кон цепт Евро а зи је код Са виц ког, и на иде ју ,,Сред њег све-
та“ у де лу Вла ди ми ра Ла ман ског. Та ко ђе је ин те ре сант но, 
да Гу ми љов, кри ти ку ју ћи ме ха нич ко пре но ше ње за пад но е-
вроп ских тра ди ци ја по на ша ња у ру ске усло ве, до да је, ка ко је 
ру ски су пер ет нос (нај кра ће ре че но, у пи та њу је гру па ет но са, 
ко ји су се исто вре ме но по ја ви ли у јед ном ре ги о ну, и ко ја се 
ис по ља ва у исто ри ји као мо за ич ка це лост) 500 го ди на мла ђи 
од (за пад но)европ ског.46 Овo je за ни мљи ва кон ста та ци ја, јер 
је до не кле слич ну те зу из нео, ка ко се мо гло ви де ти, и Вла ди-
мир Ла ман ски.

Пре ко број них де ла о ге не зи ру ског (су пер)ет но са и им-
пе ри је, Гу ми љов је то ком не ко ли ко де це ни ја со вјет ске ере 
под се ћао, не та ко број ну чи та лач ку пу бли ку, да је Ру си ја 
осо бе на ци ви ли за ци ја, са мо стал на у од но су на дру ге кул тур-
но-ге о граф ске и ет но по ли тич ке це ли не. Ова кон цеп ци ја, као 
што се мо гло ви де ти у пр вом де лу овог ра да, на ро чи ту те о-
риј ску ар ти ку ла ци ју до жи ве ће по след њих два де сет го ди на. 

На кра ју, мо же се кон ста то ва ти, да је што у не по сред-
ном ви ду, што кроз раз не ин тер пре та ци је и мо ди фи ка ци је, 
иде ја Вла ди ми ра Ла ман ског о Ру си ји као ,,Сред њем све ту” 
на ста ви ла да жи ви и на кон смр ти свог твор ца. Да нас, и са-
вре ме ни ру ски ауто ри при зна ју, да је схва та ње Ру си је као 
,,Сред њег све та“ ути ца ло на уоб ли ча ва ње евро а зиј ске ге о-
по ли тич ке док три не, по себ но на фор ми ра ње ње не основ не 
по став ке, да је Ру си ја исто што и Евро а зи ја.47 Ипак, ути цај 

45 Лев Гу ми лев, ОтРусикРоссии, Эк смо, Мо сква 2009, стр. 320.
46 Ibi dem, стр. 321.
47 Ири на Ва си лен ко, Геополитикасовременногомира, Юра йт, Мо сква, 2010, 

стр. 185.
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ње го ве ми сли не тре ба сво ди ти са мо мо мен те ра ђа ња и фор-
ми ра ња евро а зиј ске док три не. Ту ми сао су су штин ски при-
хва ти ли сви они ауто ри ко ји Ру си ју схва та ју као ком плек сан, 
са мо би тан и уни ка тан кул тур но-ге о граф ски и по ли тич ко-ге-
о граф ски ор га ни зам, ко ји има вла сти ту исто риј ску суд би ну 
и ко ји је пред о дре ђен да бу де је дан од по ло ва мо ћи и ути ца ја 
у са вре ме ном све ту.

NebojsaVukovic

THEDEFINITIONOFTHE
CULTURAL-GEOGRAPHICAL

ANDPOLITICAL-GEOGRAPHICAL
IDENTITYOFRUSSIAINVLADIMIR

LAMANSKY’SWORK

Sum mary

Thescientificpaper“TheDefinitionof theCultural-Geo-
graphicalandPolitical-GeographicalIdentityofRussiainVla-
dimirLamansky’swork”intendstodemonstrateandexplainthe
keypointsofVladimirLamansky’s(1833-1914)theoryofRussia
asaseparategeographical,culturalandpoliticalentity–theso-
calledMedianWorld.Thescientificmethodsspeciallyusedare
themethodofanalysisandthecomparativemethod.Thepaper
concludesthatthistheoryisaverycomplexone,andthat,indi-
rectlyordirectly,ithashadasignificantinfluenceonthework
ofthelaterthinkers,inparticularthoseauthorsbelongingtothe
Neo-Eurasianschoolofthought.Thecontentsofthepaperenable
ustogainamorecomprehensiveinsightintotheRussiancivili-
zationalidentity,anddevelopthesensibilitytoitsmultilayerand
complexquality.
Keywords: Russia,medianworld,Europe,Asia,identity
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Re su me

Vladimir Lamansky’s work, unjustifiably underestimated
andforgotten,hasleftasignificantimprintintheRussianpoliti-
cal-geographicalandcultural-geographical thought.Someaut-
horswhosethesesareanalyzedinthispaper,suchasAleksan-
drDuginandNataliaNarochnitskaya,alsobearwitness to the
factthattheyarefamiliarwiththeworkofLamansky’s.Onthe
otherhand,MikhailSmolindrawsinspirationfromLamansky’s
ideaofthe“medianworld”whenformulatinghisownconceptof
Russia’scultural-geographicalandpolitical-geographical iden-
tity.WithinthefactionoftheEurasian“classicalscholars”,this
attitudeofLamansky’swasacceptedbyPeterSavitsky,andvia
him by a large number of those holding the same views as he
did. LеvGumilëv’s work partly paradigmatically relies on Sa-
vitsky’swork,andaplethoraofAleksandrDugin’spapersrelyon
Gumilëv’swork.Inotherwords,inaconceptualandauthorship
sense,theideaofRussiaasthe“medianworld”hasbroughtforth
themostdiversescions,withwhomtheauthor’s“imprint”ofVla-
dimirLamanskyfrequentlyremainsunrecognizedatfirstsight.

Hisconcept,aswellasalltheothersubsequentthesesmore
orlessbasedontheconcept,mightbeobjectedtobeingformula-
tedinaratherconflictingmanner–theirunderstandingthatthe
conflictbetweenRussiaandtheWestand(toasomewhatlesser
extent) theEast, their appealing to thepolitics of isolationism,
culturalexclusivism,andRussia’sshuttingoff fromitsownen-
vironment.Yet itseemstobeawrongperception.Toadmit the
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factthat,inthepast,Russiahasbeeninvolvedinalargenumber
of armed conflictswith its neighbors inEurope and inAsia is
bynomeansademonstrationofmartialismbut rathergaining
asoberinsightintohistoricalrealities.Insistingontheauthen-
ticity of one’s ownculturedoesnot automaticallygenerate xe-
nophobiaandresistancetowhatisdissimilaranddifferent.On
thecontrary, exactly the emphasizingof the fact thatRussia is
notacultural-geographicalmonolithbutratheracomplexwho-
lewhich,althoughbeingethnicallyandculturallypolychromous,
representsauniqueentityiswhatbecomesvisibleincontempo-
raryRussianauthors’andLamansky’sconceptsaswell.

AuthorswhohighlighttheEuropeanidentityofRussiaoften
underestimateorcompletelyrepressthefactthattheshapingof
theRussianhistoricalfateandcivilizationalmatrixwerecruci-
allyinfluencedbyyettwocultural-geographicalandpolitical-ge-
ographicalcircles–ByzantiumandtheGoldenHorde.Similarto
thoseholdingthesameviewsashim-hispredecessorsSlavophi-
les,LamanskyapostrophizedOrthodoxcreed(Byzantium)asan
importantfactorinformingRussia’sdistinctculturalfeature.The
Eurasian“schoolofthought”,which,ascouldbeseen,adopted
hispostulateofRussiaasthe“medianworld”(over)emphasized
theinfluencemadebytheMongols-Tatars,especiallyinthedo-
mainofthedevelopmentoftheRussianstatehood,itsnatureand
form.

Inanycase,Lamansky’stheoryofRussiaasaseparatecul-
turalandpoliticalentityoffersthereaderandtheresearchera
farricherandmorecomplexpictureofRussiathantheonepre-
sentedby (pro-)European-oriented theoreticians.The“panora-
miccomplexity”ofLamansky’siswherewefindthegreatestqua-
lityandvalueofhisthought.ContemporaryRussianauthorscan
onlycreativelyusethatheritageofthoughtsindifferentsciences
andscientificdisciplinesinthefuture–rangingfromhistoryand
ethnologytogeographyandpoliticаlsciencetakingbyallmeans
intoconsiderationthetimespan,thechangedsocialcircumstan-
cesandrealitiesoftoday’sworldpoliticalscene.
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