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Не дав но је у из да њу Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је из Бе-

о гра да иза шла књи га на шег по зна тог ис тра жи ва ча и пу бли ци сте 
г-ди на Вин ка Ђу ри ћа: Путинизам: историја, теорија, пракса. 
Књи га је штам па на у про ши ре ном џеп ном фор ма ту (А-5), са ме-
ким ко ри ца ма на чи јој пред њој стра ни до ми ни ра фо то гра фи ја у 
по кре ту до не дав ног пред сед ни ка, и ак ту ел ног пре ми је ра, Ру ске 
фе де ра ци је г-ди на Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на. Штам па на 
на 192 стра ни це тек ста (од то га 185 стра ни ца рад ног про сто ра), 
мо но гра фи ја је и са др жин ски оиви че на три ма ве ли ким це ли на ма. 
Пр ва це ли на на сло вље на је са: Историја, и она са др жи укуп но де-
вет под це ли на (“Пред сед ни ков лич ни ути цај на фор ми ра ње но вог 
си сте ма вла да ју ћих иде ја”, “Пу ти но ви узо ри”, “Еко ном ски ко лапс 
за вре ме Јељ ци на”, “Пад Бер лин ског зи да”, “Ан ти а ме ри ка ни зам 
и ан ти гло ба ли зам”, “Еко ном ске прет по став ке пу ти ни зма», «Ну-
жно сти то ле ран ци је свих пре ма сви ма», «Су коб ци ви ли за ци ја», и: 
«Од бра на си бир ског бо гат ства»). Дру ге две це ли не има ју не што 
сло же ни ју рад ну струк ту ру. Теорија путинизма, или дру га це ли-
на, са др жи сле де ће де ло ве: «Пу ти ни зам иде о ло ги ја или по ли тич ки 
про цес», «Ко ји су пред у сло ви по треб ни да би по је ди нац по др жао 
од ре ђе но по ли тич ко уве ре ње», «Пу ти ни зам и са бор ност», «За шти-
та су ве ре ни те та» (а у окви ру те гла ве, сле де ће под це ли не: Те ро ри-
зам уни вер зал ни про блем, Вој ни су ко би као прет ња су ве ре ни те-
ту, Еко но ми ја бра ни су ве ре ни тет, Су шти на ша ре них де мо кра ти ја, 
Стра те ги ја ума ње ња ути ца ја За па да на при ли ке у Ру си ји, За шти та 
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на ци о нал них ин те ре са у функ ци ји од бра не су ве ре ни те та, Но ви си-
стем без бед но сти, Пет прин ци па но ве ру ске ме ђу на род не по ли ти-
ке), «Су ве ре на де мо кра ти ја», и, ко нач но, «Две бри љант не ана ли зе 
усме ре не на по гре шну стра ну.» На кра ју, по след ња це ли на но си 
на слов: Праксапутинизма, и са др жи два на ест под це ли на: «Ка ко 
је Пу тин до шао на власт», «Пу ти но во окру же ње», «Ор га ни за ци ја 
вла сти или но ва уло га др жа ве», «Пра во сла вље или но ви си стем 
вла да ју ћих иде ја», «Пост со ци ја ли стич ки дру штве ни про це си и на-
ста ја ње но ве по ли тич ке ели те», «Из да ја ин те лек ту а ла ца», «Обра-
зо ва њем до про гре са», «Атлан ти зам и Евро а зи ја», «Гру зиј ски рат 
као крај уни по лар но сти», «Бан ка ка дро ва», «Пу ти ни зам и Ср би ја», 
и, ко нач но, «Шта пу ти ни зам ну ди све ту».

У осно ви ове сту ди је ле жи појм ље ње јед ног по ли тич ког фе но-
ме на не као иде о ло ги је или по ли тич ког си сте ма, што би се мо гло за 
оче ки ва ти, већ схва та ње да се ра ди о политичкомпроцесу. Овај је 
по ли тич ки про цес ни шта дру го до пост мо дер ни обра зац пре у зи ма-
ња нај бо љих ис ку ста ва по ли тич ке прак се. Та су ис ку ства ба зи ра на 
на не ко ли ко прин ци па, ко ји су осми шље ни као од го вор на агре-
сив ни аме рич ки хе ге мо ни зам. На и ме, ру ски су стра те зи по шли 
од пред по став ке да је кон цепт нео ли бе рал не де мо кра ти је За па да 
ба зи ран на «агре сив ном ин тер на ци о на ли зму», «из во зу де мо кра-
ти је», и тр жи шном фун да мен та ли зму ми ни мал не др жа ве у по све 
де ре гу ли са ној при вре ди. Овом кон цеп ту мо ра ло се до ско чи ти, јер 
ње гов ин тер на ци о нал ни ка рак тер је ба зи ран са сла бље њу стра них 
су ве ре ни те та. За пад не де мо кра ти је или си сте ми плу то крат ске оли-
гар хи је ус по ста вља ју сво је ме диј ске, фи нан сиј ске, чак по ли тич ке 
и оба ве штај не цен тре мо ћи у стра ним др жа ва ма, и под ри ва ју моћ 
тих др жа ва, све док оне не за до би ју пот пу но за ви стан, ко ло ни јал-
ни, од нос спрам САД-а и ње них по ли тич ких са те ли та (оли че них у 
евро а тлан ти зму). За «жи ла ве ре жи ме» и оне не по слу шне пред ви-
ђе не су уни ла те рал не ак ци је, тзв. «вој ни уда ри», Се вер но а тлант ске 
али јан се (НА ТО), ко ја је, пре ма пла не ри ма но вог по рет ка, тре ба-
ла да за до би је ле ги ти ми тет свет ске вој не ор га ни за ци је, за очу ва ње 
«ми ра у све ту» и ди сци пли но ва ње не по слу шних зе ма ља. Ко на чан 
циљ ове хе ге мо ни је тре ба ло би да бу де ус по ста вља ње пла не тар не 
кон тро ле над кључ ним свет ским ре сур си ма као што су: во да, хра-
на, руд на бо гат ства и енер ген ти од стра не је ди не пре о ста ле свет-
ске су пер си ле САД. Уз то атлант ске си ле на ме ра ва ју да овла да ју 
вој ном и по ли тич ком мо ћи Ру си је, и да омо гу ће тран сфер ње них 
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зем них бо гат ста ва, та ко што ће им би ти омо гу ће на су ве ре на пра ва 
на екс по ло а та ци ју си бир ског бла га.

Овај сце на рио ру ска ели та је од ба ци ла ство рив ши основ на на-
че ла-од го во ре, или пре вен тив не ме ре на ра ди кал ни гло ба ли зу ју ћи 
атлан ти зам оли чен у тр жи шном фун да мен та ли зму, кон цеп ту сла бе 
др жа ве, и аме рич ком им пер јал ном хе ге мо ни зму. Ру ска при вред на, 
еко ном ска, фи нан сиј ска и би ро крат ска ели та у аме рич ком хе ге мо-
ни зму пре по зна ла је опа сност за соп стве ну моћ и моћ сво је др жа-
ве, па је по ну ђен од го вор кроз кон цепт су ве ре не де мо кра ти је. Ру-
ски чел ни ци не од ба цу ју основ не вред но сти Мо дер не, као што су: 
при ват на сво ји на, људ ска пра ва, сло бо да пред у зет ни штва, ко је је у 
ру ску др жа ву по чео да уво ди још Пе тар Ве ли ки. Ме ђу тим, ове те-
мељ не вред но сти до пу ње не су не ким но вим, у ци љу за шти те на ци-
о нал ног су ве ре ни те та. Су ве ре на де мо кра ти ја је об лик по ли тич ког 
ин те гра ци о ног по ља ба зи ра ног на кон сен зу су на ци о нал них ели та, 
ко је про пи су ју пра ви ла игре у ци љу за шти те и на прет ка ру ског 
дру штва, др жа ве и по рет ка. Су ве ре ну де мо кра ти ју, по Сур ко ву, 
угро жа ва ју сле де ћи фак то ри: ме ђу на род ни те ро ри зам, мо гућ ност 
вој ног су ко ба са ја ким вој но-по ли тич ким бло ко ви ма, сма ње ни 
иму ни тет на тех но ло ги ју «уве зе них пли ша них ре во лу ци ја», али и 
не кон ку рент на еко но ми ја, на уч но-тех но ло шко за о ста ја ње, де мо-
граф ски пад, де ре гу ла ци ја и сла бље ње др жав не вла сти. Оту да, да 
би се обез бе ди ла су ве ре на де мо кра ти ја нео п ход но је оја ча ти ње не 
уга о не но си о це. 

Нај пре, пу ти ни зам на сто ји да оја ча др жав ну упра ву по ве ћа ном 
цен тра ли за ци јом кроз мак си му редидисциплина (нео ан дро по ви-
зам) и уво ђе њем си сте ма банке кадрова, где је уло га чин-слу жбе-
ни ка ба шти на пра во слав не ци ви ли за циј ске све сти. На и ме, ба шти-
не ћи те ко ви не Дру гог и Тре ћег Ри ма (Ви зан ти је и Мо ско ви је), 
би ро кра та у јед ној по све три бу тар ној ге о е ко но ми ји ве ли ких про-
сто ра за у зи ма цен трал но ме сто. Он је но си лац раз во ја уда ље них 
про сто ра не пре глед ног ру ског коп на. На ње му је од го вор ност за 
раст и раз вој уда ље них ре ги о на. Ти се по ве ре ни ци ша љу да ле ко из 
ме тро по ле на спе ци јал не, раз вој не, ми си је, ко ју им по ве ра ва моћ ни 
др жав ни им пе ри јум. Уко ли ко се чи нов ни ци до ка жу пред сто ји им 
на пре дак у слу жби и при бли жа ва ње ме тро по ли. Та ко се об на вља 
тра ди ци ја ста ра ве ко ви ма. 
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Опа сност од ме ђу на род ног те ро ри зма укљу чу је појачанемере
војно-безбедносногнадзора, али и ширењемрежесарадњеидо-
бросуседскиходноса (пре све га са ислам ским све том). Ру ска фе де-
ра ци ја је на том пла ну учи ни ла мно го: она је ре дов ни по сма трач и 
са рад ник у Арап ској ли ги, одр жа ва до бро су сед ске од но се са Ира-
ном, и во ди по ли ти ку пу не вер ске афир ма ци је број не ислам ске ма-
њи не уну тар сво јих гра ни ца. 

Ка да је реч о ја ча њу вој них сна га, пу ти ни зам је до са да до-
ста уложио у јачање одбрамбене моћи земље: оса вре ме њи ва ње 
ра кет них си сте ма, ула га ње у офи цир ску ин фра струк ту ру, об но ва 
вој но тех нич ке са рад ње са при ја тељ ским зе мља ма у окру же њу и 
све ту. Вој но тех нич ка са рад ња и ко мер ци јал ни по сло ви са Ира ном, 
Ве не цу е лом, Ку бом на го ве шта ва ју на ме ру ру ске по ли тич ке ели те 
да об но ви ути цај из вре ме на СССР-а. На ро чи то је зна чај но за ла-
га ње Ру си је за ус по ста вља ње мул ти по лар ног све та, и све ин тен-
зив ни ја са рад ња и раз вој зе ма ља из ван клу ба нај ра зви је ни јих тј. Г 
7 (Бра зил, Ру си ја, Ин ди ја, Ки на и у но ви је вре ме и Мек си ко, тзв. 
БРИКМ). У ту свр ху Ру ска Фе де ра ци ја вишеструкојеинтензиви-
раласпољнотрговинскуразмену.

Кон ку рент на еко но ми ја и тех но ло шки раз вој (у ко ме Ру ска др-
жа ва не кри је да за о ста је за раз ви је ним За па дом), те оства ри ва ње 
еко но ми је одр жи вог и рав но мер ног при вред ног раз во ја им пе ра-
ти ви су за на ред ни пе ри од. Пу ти ни зам се од лу чио за тржишну
економију. Ипак та еко но ми ја ни је не спу та на еко но ми ја за пад ног 
ти па ко јом до ми ни ра тр жи шно-ко мер ци јал ни фун да мен та ли зам 
ми ни мал не др жа ве. Ба шти не ћи ис ку ства пра во слав не ци ви ли за-
ци је, Ру си ја на сто ји да сво ју тр жи шну еко но ми ју огра ни чи на оне 
сег мен те дру штва, у ко ји ма се тр жи ште по ка зу је нај о пор ту ни јим. 
Раст стра них ин ве сти ци ја у обла сти ма ко је не угро жа ва ју су ве ре-
ну де мо кра ти ју, раст жи вот ног стан дар да ста нов ни штва, и бо ља 
за шти та нај ши рих сло је ва ста нов ни штва (кроз по ли ти ку со ци јал-
не др жа ве) те мељ на су на че ла ове по ли ти ке. Она је већ по сти гла 
за вид не ре зул та те, јер је  ви ше стру ко по ве ћан при лив де ви зних 
ре зер ви, не ко ли ко пу та се уве ћао дру штве ни бру то про из вод, и оја-
ча на је од брам бе них сна га зе мље ко ја је би ла зна чај но по љу ља на 
у ери вла да ви не Јељ ци на. Та мо где су кључ ни сек то ри при вре де: 
вој на ин ду стри ја, енер ге ти ка, раз вој не гра не при вре де, обра зов ни, 
здрав стве ни и на уч ни си стем, тамотржиштанесмебити. То су 
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гра не дру штва од пре суд ног ин те ре са по су ве ре ну де мо кра ти ју, ко-
ји ма се чу ва на ци о нал ни су ве ре ни тет и др жав на си ла. Ту не ма ни 
го во ра о тр жи шту, кон ку рен ци ји и laissezfaire-у. На овај је на чин 
спре че но сла бље ње су ве ре ни те та, јер је стра ним мул ти на ци о нал-
ним ком па ни ја ма оне мо гу ће но да из но си ле ру ско си ро вин ско бо-
гат ство, и сли ва ју га у тре зо ре за пад них оли гар ха.

Си стем обра зо ва ња, на у ке и здрав стве ни си стем та ко ђе су про-
гла ше ни вред но сти ма од јав ног зна ча ја, над ко ји ма није могуће
даватиконцесију за пад ним, плу то крат ским цен три ма мо ћи. Нео-
ли бе рал ни, под ри вач ки плу то крат ски ин тер на ци о на ли зам та ко је 
за у ста вљен у свом агре сив ном по хо ду на Ис ток. Ру си ја је од би ла 
да бу де си ро вин ска ба за «раз ви је них зе ма ља», она је од би ла да не-
ка бу ду ћа свет ска вла да фи нан сиј ских плу то кра та овла да ње ним 
бо гат стви ма. На то је ста вље на тач ка.

Ме ђу тим, ту ни је крај. Не ре ше них про бле ма има и има ће, јер 
је пу ти ни зам про цес. До са да шња еко ном ска по ли ти ка, ко ја је за-
сно ва на на растудомаћепотрошње, и ви ше стру ком га ло пу (уве-
ћању)странихинвестиција, мо ра би ти, пре ма пла не ри ма раз во ја, 
за сно ва на мно го ви ше на извозу. Ру си ја је још увек на ни ском ступ-
њу про из вод ње фи нал них про из во да и углав ном из во зи си ро ви не. 
Пу ти ни зам има на ме ру да и на том пла ну по ра ди мно го. Извози
развојпроизводњевисокетехнологије по сао је ко ји сто ји у на ред-
ном ман да ту вла де пре ми је ра Пу ти на, и пред сед ни ка Ме две де ва. 
Пе тер бур шка шко ла, ко ја на сто ји даспојидржавотворнинацио-
нализамиекономскиекспанзионизам, очи глед но да да је ре зул та те. 
Да ли је мо же мо на сло ви ти као но ву по ли тич ку док три ну, про цес 
или прак су ни је то ли ко ни бит но. Реч је иона ко о ме ра ма ко ји да ју 
до бре ре зул та те у прак си, у скла ду са оном ис точ њач ком да ни је 
ва жно да ли је мач ка цр на или бе ла – ва жно је да ло ви ми ше ве.

Књи га г-ди на Вин ка Ђу ри ћа успе шно је из ве де на ана ли за 
јед ног ве о ма сло же ног по ли тич ког фе но ме на, са ко јим се аутор 
успе шно но сио. Пи са на јед но став ним и по пу лар ним сти лом, она 
је успе шно овла да ла ци љем ко ји је пред њу ста вљен: да ши ру чи-
та лач ку пу бли ку упо зна са ак ту ал ним кре та њи ма са вре ме ног ру-
ског дру штва. Уз ис кре ну же љу да књи га до жи ви још ко је до пу-
ње но из да ње, на да мо се да ће сле де ћа из да ња са др жа ти још ви ше 
аутен тич них из во ра на ру ском је зи ку, те да не ће би ти не по треб них, 
оп ште-по ли ти ко ло шких, увод них раз ма тра ња у сва кој но вој гла-
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ви тек ста, ко ји у ова ко до бро сро че ној књи зи по ма ло ис па да ју из 
основ ног кон тек ста књи ге, па их за не ки на ред ни пут ва ља из о ста-
ви ти. У сва ком слу ча ју мо но гра фи ја г-ди на Вин ка Ђу ри ћа још је-
дан је од успе шних, про ниц љи вих по ду хва та из да ва ча, Ин сти ту та 
за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, ко ји се, у свом ра ду, опре де лио за 
сту ди о зну по ли ти ко ло шку, со ци о ло шку и ко му ни ко ло шку ана ли-
ти ку, па је по то ме је дин ствен на овим на шим про сто ри ма.
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