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Не бој ша Ву ко вић*

На та ли ја На роч ниц ка 
– глас искон ске Ру си је

На та лия На роч ниц кая: 
Рус ский мир, Санкт-Пе-
тер бург, Але те йя, 2007.

Срп ским чи та о ци ма, ру ска 
исто ри чар ка и по ли ти ко лог На
та ли ја На роч ниц ка ни је не по зна
та. Про шле го ди не, у из да њу СКЗ, 
све тлост да на угле дао је срп ски 
пре вод ње ног ка пи тал ног де ла 
«Ру си ја и Ру си у свет ској исто ри
ји». По ред то га, рет ки отаџ бин
ски ча со пи си по вре ме но об ја вљу
ју раз го во ре са На роч ниц ком, као 

и ње не аутор ске при ло ге. Књи га о 
ко јој је ов де реч – «Рус ский мир» 
(мо же се пре ве сти као Ру ски мир, 
али и као Ру ски свет), упра во је 
ком по но ва на од мно го број них 
ин тер вјуа, ре фе ра та и тек сто ва 
ове све стра но обра зо ва не и про
ниц љи ве же не.

На око три сто ти не стра на гу
сто штам па ног тек ста, са бра но је 
ско ро ше зде сет при ло га, углав
ном из пе ри о да од 2003. до 2007. 
го ди не. Ову књи гу ни је јед но став
но ди сци пли нар но де фи ни са ти 
– у њој се пре пли ћу са др жа ји из 
по ли ти ко ло ги је, исто ри је, ге о по
ли ти ке, со ци о ло ги је и кул ту ро ло
ги је. Та ко ра зно вр сне те ме са мо 
су до каз ви ше да се ра ди о осо би 
ко ја има ши рок спек тар зна ња и 
ин те ре со ва ња. 

На роч ниц ка оштро кри ти
ку је са вре ме ни нео ли бе ра ли зам, 
пре по зна ју ћи у ње го вој ис кљу
чи во сти и ба ха то сти, стил бив ше 
ко му ни стич ке иде о ло ги је. Ка ко 
ле по за па жа, да на шња дог ма о то
ме да је глав ни са др жај на ше епо
хе пре ла зак из то та ли та ри зма у 
де мо кра ти ју, нео до љи во под се ћа 
на кли ше на уч ног ко му ни зма о 
пре ла ску из ка пи та ли зма у со ци
ја ли зам. Осим ове, по сто ји још * Докторант на Мегатренд универзитету
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низ дру гих за ни мљи вих ана ло ги
ја. Ка ко ка же аутор ка, «ра ни је је 
фер ман ци ви ли зо ва но сти из да ва
ла Тре ћа ин тер на ци о на ла, а да нас 
Са вет Евро пе као Че твр та ин те
р на ци о на ла». Са вре ме ни ли бе
ра ли зам и не ка да шњи марк си зам 
по чи ва ју на не ко ли ко вр ло слич
них пре ми са, и у пи та њу су два 
бра та, «две гра не јед не фи ло зо
фи је про гре са, чи ји је циљ ана ци
о нал но, не ре ли ги о зно дру штво. 
Код марк си ста, су бјект исто ри је 
ни је на ци ја, већ кла са; код ли бе
ра ла – не на ци ја, већ ин ди ви дуа» 
(стр. 28). Обе иде о ло ги је зах те
ва ју од свих на ци ја да се од рек ну 
сво јих вред но сти у ко рист над на
ци о нал них уни вер за ли ја. 

На су прот овим (ан ти)иде а
ли ма, На роч ниц ка про мо ви ше 
тзв. де сни све то на зор ко ји се у 
сва ко дне ви ци ма ни фе сту је кроз 
при вр же ност по ро ди ци, цр кви и 
тра ди ци о нал ним вред но сти ма. 
Уме сто ли бе рал ног ре ла ти ви зма 
ко ји из јед на ча ва по рок и вр ли ну, 
ле по и ру жно, хар мо ни ју и ка ко
фо ни ју, ру ска исто ри чар ка ис ти че 
да де сна фи ло зо фи ја под ра зу ме
ва «хи је рар хи ју свих вред но сти, 
ја сно раз гра ни че ње до бра и зла, 
нор ме и из о па че но сти» (стр. 28). 
На жа лост, Ру си ја је већ чи тав век 
из ло же на иде о ло шком на си љу. 
Не ка да су се ње ним «пре ва спи та
ва њем» ба ви ли бољ ше ви ци, док у 
да на шње до ба, уло гу «пе да го га» 
пре у зи ма ју нео ли бе ра ли чи ји је 
ку мир Евро па, а «ба кља» Аме ри

ка, ко ја је  ка ко кон ста ту је На роч
ниц ка  «ти пич на ци ви ли за ци ја 
без кул ту ре, ци ви ли за ци ја Пеп си 
ко ле». Пост со вјет ски ли бе ра ли 
не ги ра ју на ци о нал не осе ћа је сма
тра ју ћи их ре лик том ар ха ич ног 
дру штва, од луч но се про ти ве уво
ђе њу ве ро на у ке у шко ле и тру де 
се да ис ко ре не из ру ског дру штва 
би ло ка кав траг тра ди ци о нал них 
вред но сти.  Ра ди се о пот пу ним 
ни хи ли сти ма (и ду хов ној «де ци» 
бољ ше ви зма) ко ји су не спо соб ни 
да фор му ли шу би ло ка кав по зи
тив ни и кон струк тив ни циљ дру
штве ног раз во ја.

Пре ма схва та њу На роч ниц
ке, што се ти че по ло жа ја Ру си је у 
све ту и ста ња са вре ме них ме ђу
на род них од но са, го вор Вла ди
ми ра Пу ти на у Мин хе ну по чет
ком 2007. го ди не «мо же по ста ти 
по ла зна тач ка но вог исто риј ског 
пе ри о да – пре ла за ка по ли цен
трич но сти» (стр. 98). Тај иступ 
је не сум њи во био де мон стра ци ја 
«на бу ја ле» ру ске мо ћи, али На
роч ниц ка је да ле ко од то га да па
да у еуфо ри ју. Вр ло про ми шље но, 
она ука зу је, да иза ре чи из го во
ре них у Мин хе ну мо ра ста ја ти 
«енер ги ја со ли дар но сти и су ве
ре ни тет ду ха». Ни је ну жна ни
ка ква ве ли ко др жав на ре то ри ка, 
већ му ко тр пан и при ље жан рад 
на дру штве ном и при вред ном 
пре о бра жа ју, или дру гим ре чи ма, 
«им пе ра тив оп ште на ци о нал не 
со ли дар но сти пред исто риј ским 
иза зо вом зах те ва за јед но са де мо



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС -бр. 1-2/2009, год. V vol. 5 стр. 325-354

327

граф ском стра те ги јом прин ци пи
јел но но ву со ци јал ноеко ном ску 
по ли ти ку» (стр. 99). По ред то га, 
по треб но је осми сли ти и нов кон
цепт дру штве ног раз во ја или, кра
ће ре че но, но ву иде о ло ги ју, ко ја 
ће од го ва ра ти по тре ба ма Ру си је 
и ње ној спе ци фич но сти. У том 
сми слу, На роч ниц ка се по себ но 
освр ће на про је кат тзв. су ве ре не 
де мо кра ти је, ис ти чу ћи као нео п
ход не усло ве за ње го ву пу ну ре а
ли за ци ју ду хов ну са мо стал ност 
вла сти, ели те и дру штва, њи хо ву 
са рад њу и со ли дар ност. 

Пре ма ру ској исто ри чар ки, 
«за пад ни свет не сма њу је на по ре 
да учвр сти по лу пот чи њен по ло
жај Ру си је», док све што Ру си ји 
иде у при лог на ге о по ли тич ком 
пла ну, не здра во при хва та и крај
ње је не за до во љан што се за Ру
си ју по ја ви ла шан са.  А ра ди се о 
то ме, да се «са да, као ни ка да за 
по след њих 15 го ди на, по ја ви ла 
не ка ква шан са за при до би ја ње са
ве зни ка у све ту, са про мо ви са њем 
те зе да се де мо кра ти ја до ка зу је де
мо кра тич но шћу у ме ђу на род ним 
од но си ма, ува жа ва њем су ве ре ни
те та дру гих и пра ва да се иза бе ре 
соп стве на исто ри ја» (стр. 101). 

На пи та ње но ви на ра о сми слу 
уни шта ва ња Ру си је, ру ска исто
ри чар ка од го ва ра да је Ру си ја 
ису ви ше ве ли ка, и да је у «ста њу 
да упу ти иза зов уни вер зал ном 
ли бе рал ном свет ском про јек ту 
ко јим се гло бал но упра вља. Ако 
би пра во сла вље ис по ве да ла ма ју

шна тач ка на зе маљ ској ку гли, то 
не би има ло зна ча ја. А Ру си ја са 
свом ње ном кул ту ром, са соп стве
ним са мо стал ним тра га њем, по
не кад не тач ним и гре шним – већ 
је озбиљ на ал тер на ти ва том про
јек ту. Тим ви ше са да, ка да Ки на 
и Ин ди ја опо вр га ва ју мит о то ме 
да са мо то тал на ве стер ни за ци ја 
мо же до ве сти до раз во ја и ра ста» 
(стр. 114).

На роч ниц ка сма тра да РФ не 
тре ба да хи та у би ло ка кве ин те
гра тив не про це се, пре све га због 
сво је ве ли чи не. Ова ква по зи ци
ја има сво је до бре и ло ше стра не.  
Та кве зе мље (по пут Ру си је) не 
ула зе у би ло ка кве над др жав не 
фор ма ци је, јер су са ме си стем ски 
чи ни о ци ко ји уче ству ју у фор ми
ра њу гло бал них кон фи гу ра ци ја. 
Та ко от па да и мо гућ ност ула ска 
РФ у «про ши ре ну» ЕУ јер, ка ко 
при ме ћу је ру ски по ли ти ко лог, 
«не мо гу ће је ве ће ин те гри са ти у 
ма ње, не ло ме ћи на пар чад то ве
ће». Она кон ста ту је, да да нас у 
све ту по сто ји не ко ли ко цен та ра 
мо ћи (Евро па, Аме ри ка, Ки на, 
Ру си ја и чи тав ком плекс бли ско
и сточ не ислам ске ци ви ли за ци је) 
и ме ђу њи ма су у то ку круп ни, ти
тан ски по тре си. По ње ном схва
та њу, глав ни ру ски за да так ти че се 
устро ја ва ња ме ђу соб них од но са  
«без окре та ња ле ђа би ло ко ме, и 
без гр ље ња, да нас не би угу ши ли 
у за гр ља ју». Дру гим ре чи ма, На
роч ниц ка про мо ви ше праг ма ти
чан спољ но по ли тич ки при ступ, 
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уз пу но ува жа ва ње ру ске ци ви ли
за циј ске, ге о по ли тич ке и кул тур
не по себ но сти. Сти че се ути сак, 
да кроз ова кве ста во ве она опо
ни ра ка ко евро фил ским кру го ви
ма у Ру си ји, та ко и евро а зиј ским 
те о ре ти ча ри ма ко ји се отво ре но 
за ла жу за ве ли ке «ци ви ли за циј
ске син те зе».

У по гле ду тзв. обо је них ре во лу
ци ја у ру ском бли ском су сед ству 
(Укра ји на, Гру зи ја), На роч ниц
ка при ме ћу је да су ти пре вра ти 
ре зул тат ак тив ног ра да мно штва 
не вла ди них ор га ни за ци ја ко је су 
ка на ли са ле јав но мње ње пре ма 
оним по гле ди ма на свет ко је су 
сма тра ле за по жељ не.  На су прот 
то ме, она кон ста ту је, да се са ру
ске стра не ни је ра ди ло «са ин те
лек ту ал но и со ци јал но ак тив ним 
сло јем ни у Укра ји ни, ни ти у Гру
зи ји, и он да се чу ди мо што се де
ша ва ју ру жи ча сте и на ран џа сте 
ре во лу ци је» (стр. 119). Да не би 
све оста ло на жа ло пој ка ма, та ко
ђе пред ла же да РФ пре у зме исти 
ме тод ра да у пост со вјет ским др
жа ва ма ко ји прак ти ку ју во де ће 
за пад не др жа ве – пре све га кроз 
фор ми ра ње не вла ди ног сек то ра 
ко ји ће об ли ко ва ти свест ши ро
ких ма са. 

Ру ска исто ри чар ка сма тра да 
су де ша ва ња на про сто ри ма бив
ше СФРЈ и СССРа (Ср би је и Ру
си је) у од ре ђе ном сте пе ну ме ђу
соб но по ве за на. Ка ко при ме ћу је, 
упра во на кон ру ске ка пи ту ла ци је 
у Ха са вјур ту (на кон Пр вог че чен

ског ра та 19941996, прим. Н. В.), 
по чи ње по бу на Ал ба на ца на Ко
со ву и пот пу на де ста би ли за ци ја 
у Да ге ста ну. Док че чен ски те ро
ри сти има ју план да од РФ отрг
ну Кав каз, Крим и Кра сно дар ски 
крај, ал бан ски бо јов ни ци хо ће да 
при сво је Ко со во, део Ма кед ни
је, Цр не Го ре и Грч ке. По сле ди це 
ова квог «ре сти ли зо ва ња» ју га и 
ис то ка Евро пе са свим су ја сне –  
«ду бо ко» од ба ци ва ње Ру си је на 
се ве ро и сток Евро а зи је, и што да
ље од глав них мор ских ко му ни ка
циј ских пра ва ца. Има ју ћи у ви ду 
ова кве по ла зне пре ми се, мо же се 
ла ко де ши фро ва ти сми сао мно гих 
де ша ва ња на пост со вјет ском про
сто ру. Ре ци мо, сва ге о по ли тич ка 
«игра» око Гру зи је је сте, по На
роч ниц кој, «ис пу ња ва ње за дат ка 
ис ти ски ва ња Ру си је као глав ног 
вој ностра те гиј ског су бјек та из 
цр но мор скосре до зем ног ре ги о
на». Ова по ли ти ка ни је ни ка кав 
но ви тет и На роч ниц ка у њој пре
по зна је ста ре ге о по ли тич ке кон
стан те, чи је су кон крет не ма ни фе
ста ци је у 19. ве ку би ли ра то ви на 
Кав ка зу и Крим ски рат у ко ме су 
се про тив Ру си је удру жи ле Ото
ман ска им пе ри ја и не ке во де ће за
пад не зе мље. 

Да нас, РФ се су о ча ва са си мул
та ним по ку ша ји ма по ти ски ва ња 
ка ко са Бал ти ка, та ко и са Цр ног 
мо ра. По ми шље њу На роч ниц
ке, «то је био циљ Не мач ке у оба 
свет ска ра та, а тај циљ успе шно 
на ста вља ју САД» (стр. 261). Ру
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си ја се отво ре но по ти ску је из ре
ги о на ко ји об у хва та Ара биј ско 
по лу о стр во, Ирак, Иран, Пер сиј
ски за лив и ру ско Пред кав ка зје. 
Се вер на кри ву ља те ге о стра те гиј
ске елип се пре се ца упра во сре
до зем ноцр но мор скока спиј ски 
ре ги он. «По ла зе ћи од Сре до
зем ног мо ра, та кри ву ља иде кроз 
Цр но мо ре, ру ско Пред кав ка зје, 
об у хва та Гру зи ју и За кав ка зје, да
ље у Сред њу Ази ју, и за вр ша ва се 
у Ав га ни ста ну. Ју жна кри ву ља, по
чи њу ћи од истог тог Сре до зем ног 
мо ра и мо ре у за, сје ди њу је Тур ску 
и Пер сиј ски за лив са Па ки ста
ном, и опет се за вр ша ва у Ав га
ни ста ну. Ав га ни стан и Ирак су 
уни ште ни, ко је сле де ћи – Иран?» 
(стр. 262), раз ми шља и пи та се На
роч ниц ка.

Она та ко ђе кри ти ку је те зу, 
на ро чи то по пу лар ну на кон те ро
ри стич ких на па да на САД сеп
тем бра 2001. го ди не, о со ли дар
но сти у бор би са ме ђу на род ним 
те ро ри змом. Ру ско ру ко вод ство 
је на том те ме љу по ку ша ло да гра
ди ду го роч не парт нер ске од но се 
са Сје ди ње ним Др жа ва ма, али, 
сма тра На роч ниц ка, «ци ље ви 
ме ђу на род ног те ро ри зма про тив 
САД и про тив Ру си је су са свим 
раз ли чи ти. Од САД те ро ри сти 
са мо тра же не ме ша ње у по сло
ве дру гих све то ва, али од Ру си је 
– те ри то ри је – те исте због ко јих 
се три сто ти не го ди на ра то ва ло. 
САД се бо ре са ме ђу на род ним 
те ро ри змом због ин те ре са, Ру

си ја – за жи вот и те ри то ри јал ну 
це ло ви тост др жа ве. Чуд но је да 
до са да Евро па не спо зна је, да од 
свих по ја ва ко је се да нас об је ди
њу ју пој мом те ро ри зам, упра во у 
Че че ни ји и на Ко со ву де лу је нај
о па сни ји те ро ри зам – те ро ри зам 
као ин стру мент ге о по ли тич ких 
пла но ва и пре кра ја ња гра ни ца» 
(стр. 263).

Ко нач но, тре ба спо ме ну ти, да 
је на ма, Ср би ма, На та ли ја На роч
ниц ка као ис так ну ти ру ски на уч
ник и дру штве ни де лат ник из ра
зи то на кло ње на. Раз го во ри ко је је 
во ди ла и тек сто ви ко је је пи са ла 
за раз не ру ске но ви не и ча со пи се, 
чи ји се ти ра жи ме ре де се ти на ма 
и сто ти на ма хи ља да при ме ра ка, 
си гур но су до при не ли да се у ру
ском јав ном мње њу ство ри ши рок 
кон сен зус о по др шци Ср би ји у 
бор би за очу ва ње су ве ре ни те та 
и те ри то ри јал ног ин те гри те та. У 
том сми слу, и ова књи га, ко ја је из
да та у пет хи ља да при ме ра ка, има 
свој не сум њи ви зна чај. Мно го пу
та, раз ли чи тим по во ди ма, На роч
ниц ка го во ри и пи ше да је «Ко со
во ко лев ка срп ске др жав но сти», 
да је Ко со во за Ср бе оно што је за 
Ру се Ку ли ко во по ље, да је то древ
на зе мља др жа ве Не ма њи ћа, отаџ
би на све тог Са ве Срп ског, не про
це њи ва на ци о нал ноисто риј ска 
све ти ња...

С дру ге стра не, она при ме ћу је 
да се, на кон свих де ша ва ња, «срп
ска на ци ја на ла зи у ста њу де мо ра
ли за ци је и ни је спо соб на да про
на ђе са гла сје ни по јед ном пи та њу 
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сво је про шло сти, са да шњо сти и 
бу дућ но сти. САД кроз раз ли чи
те фон да ци је прак тич но кон тро
ли шу во де ћа сред ства ма сов ног 
ин фор ми са ња ко ја су по ста ла 
бор бе но про за пад на и ли бе рал на. 
На ђе не су за ме не за прак тич но 
све ко манд не по ло жа је у обра
зов ним, на уч ним, ана ли тич ким и 
но ви нар ским за јед ни ца ма, то јест 
у сфе ри фор ми ра ња дру штве не 
све сти» (стр. 156). Са мо ове две 
по след ње ре че ни це до вољ но све
до че о то ме ко ли ко је до бро На
роч ниц ка упо зна та са тре нут ним 
ста њем ду ха у Ср би ји и на шом 
«на ци о нал ном кон ди ци јом».

Све у све му, књи га «Рус скй 
мир» је сте за ни мљи во по ли ти ко
ло шко шти во ко је ин спи ри ше на 
да ља про ми шља ња и ис тра жи ва
ња. На роч ниц ка ра су ђу је тре зве
но, од ме ре но, по ја ве са гле да ва хо
ли стич ки и мул ти ди сци пли нар
но, из раз ли чи тих ак си о ло шких и 
вре мен ских пер спек ти ва. Те ме љи 
ње ног по гле да на свет су сва ка ко 
пра во сла вље, сло ве но фил ство, 
тра ди ци о нал не мо рал не вред
но сти, љу бав пре ма отаџ би ни, 
ње ној кул ту ри и исто ри ји. Исто
вре ме но, она је и про ниц љи ви 
ге о по ли ти чар ко ји од по је ди нач
них фе но ме на (пре вра ти, ра то ви, 
те ро ри зам, дру штве ни су ко би) 
ве што сла же гло бал ни мо за ик 
ме ђу на род не по ли ти ке. Би ло би 
до бро ка да би се на шао не ки срп
ски из да вач ко ји би ово де ло пре
вео и омо гу ћио на шој чи та лач кој 

пу бли ци да се још бо ље упо зна са 
кон цеп ти ма и схва та њи ма На та
ли је На роч ниц ке.
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