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Гло ба ли за ци ја ства ра тран-
сна ци о нал ну ели ту. Реч је о 
ели ти ко ја ни је ло јал на зе мљи у 
ко јој жи ви, већ над на ци о нал ним 
струк ту ра ма – еко ном ским, по
ли тич ким, ме диј ским... При пад
ник те ели те осе ћа се гра ђа ни ном 
има ги нар ног Лон до на, Њу јор ка, 
или не ког дру гог иде ал ног свет
ског гра да имућ них, обра зо ва них 

и ле пих. Он не же ли да зна ни за 
ка кву од го вор ност пре ма на ци
о нал ној или ло кал ној за јед ни ци. 
Јер, он је «ин ди ви ду ум» – хе до
ни стич ки и ма те ри ја ли стич ки 
его и ста. Ка да при пад ник та кве 
ели те до ђе на че ло на ци о нал не 
др жа ве, сво ју соп стве ну зе мљу 
тре ти ра као ко ло ни ју. Ње гов сно
бов ски ко смо по ли ти зам, ло јал
ност «свет ском гра ду», за пра во 
је слу же ње су ро вој хи је рар хи ји 
мо ћи у ко јој он игра уло гу ка поа. 
И он ужи ва у тој уло зи, са ти ру ћи 
окол не љу де, ре сур се и кул ту ру1.

На су прот та квој ели ти, сто
ји па три от ска ели та. Њу чи не 
љу ди ода ни сво јој зе мљи. Они не 
ми сле да се сми сао жи во та ис цр
пљу је у на го ми ла ва њу нов ца по 
це ну са ти ра ња бли жњих. Они не 
же ле да се уз ди жу на ра чун свог 
на ро да. Они ви де без ду шност 
свет ских го спо да ра и од ње по ку
ша ва ју да са чу ва ју и се бе и дру ге. 
Они се тру де да уна пре де сво ју 
за јед ни цу и тај труд се од мах ви ди 
по ње ном бр зом оздра вље њу. Они 
ни су све ци. Али, оно ли ко ко ли ко 
ди рект но не ра де про тив соп стве
ног дру штва, оно до жи вља ва про
цват и за то им је за хвал но.

«Гло ба ли сти» су, то ком де
ве де се тих, во ле ли да ка жу да та
ква, по све ће на ели та не по сто ји. 
Она је са мо «на ци о на ли стич ка 

1 Ви ди моj текст «Кри за де мо кра ти је и 
тран сна ци о нал не ели те», Фи ло зо фе ме 
4: збор ник Срп ског фи ло зоф ског фо ру-
ма, ур. Ни ко ла Кај тез, стр. 6987. Но ви 
Сад (2006): СФФ. http://sta ri sajt.nspm.
rs/ko ment_2007/2007_ant_eli te.htm* Филозофски факултет, Београд
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фан та зи ја», го во ри ли су, «тре ба 
да бу де мо ре ал ни» и «при ла го
ди мо се свет ским трен до ви ма». 
Али, он да се по ја вио Пу тин. Јед ну 
зе мљу, ко ја је би ла на ко ле ни ма и 
ко ју су свет ске хи је не већ кре ну
ле да рас пар ча ва ју, он је вра тио из 
мр твих. По ка зао је да по сто ји ал
тер на ти ва. По ка зао је да се мо же 
би ти дру га чи ји и да се у то ме мо же 
има ти успе ха. За то је по стао сим
бол. И за то га «свет ске хи је не» и 
њи хо ви ло кал ни са тра пи та ко же
сто ко мр зе.

И за и ста, ка ко нас под се ћа 
Вин ко Ђу рић у овој за ни мљи вој 
и ин спи ра тив ној књи зи (39; 90), 
Ру си ја је, под Је ци ном и ње го вом 
тран сна ци о нал ном ели том, до
жи ве ла фи нан сиј ски слом 1998. 
го ди не. Ру си ја је би ла то ли ко са
тр ве на, да је Ме длин Ол брајт, 
исте го ди не, све ча но об ја ви ла да 
«Ру си ја сла бо и не струч но ко
ри сти сво је при род не ре сур се» 
и по зва ла «при ја те ље Ру си је» да 
по во дом то га не што пре ду зму. То 
је био увод у нај о збиљ ни ја раз ма
тра ња ка ко да се Ру си ји «по мог
не», та ко што ће се рас пар ча ти. 
Пред ло же на је де о ба на европ ски, 
азиј ски и си бир ски део, при че
му би овај по след њи био дат «на 
упра ву САД». Пол Ке не ди је, ка
ко на во ди Ђу рић (94), био не што 
ми ло сти ви ји и пред ло жио да се 
сви Ру си јед но став но пре се ле са 
европ ске стра не Ура ла, на от при
ли ке пе ти ну да на шње те ри о ри је. 
Оста так зе мље про гла сио би се 
«свет ском ба шти ном» и пре пу
стио упра ви УН. А ка ко су за вр

ша ва ле та кве упра ве, нај бо ље зна
мо по слу ча ју Ко со ва. 

Ђу рић пи ше да су та да па три
от ски Ру си схва ти ли да је ђа во 
од нео ша лу. Је дан део ели те је од
лу чио да не што пре ду зме. Њен 
опе ра тив ни део на ла зио се у Фе
де рал ној слу жби без бед но сти. На 
ње ном че лу био је Пу тин. Врх слу
жбе је, и у Јељ ци но во вре ме, на ста
вио да не гу је ре а ли зам и па три о
ти зам, ко је је у КГБ сво је вре ме но 
унео Ан дро пов2. Пу тин је, 1999, 
из вр шио сво је вр сни др жав ни 
удар, пи ше Ђу рић. Он је Јељ ци ну 
пре до чио до ка зе о кри ми нал ном 
бо га ће њу ње го ве по ро ди це, то ком 
Чу бај со ве при ва ти за ци је. «При
ти снут до ка зи ма о сво јим не де
ли ма и мо гућ но шћу да за вр ши 
пред су дом на ро да», пи ше Ђу рић, 
«Јељ цин пред крај 1999. при ста је 
да име ну је Пу ти на за свог на след
ни ка. Као са став ни део по год бе, 
Пу тин је обе ћао да ће, по при је
му пред сед нич ке функ ци је, пот
пи са ти указ по ко ме се Јељ цин и 
ње го ва по ро ди ца осло ба ђа ју од 
про го на суд ских и би ло ко јих дру
гих ор га на вла сти» (123). Та ко је 
за по чео вас крс Ру си је.

И за и ста, Ру си ја је то ком осам 
го ди на Пу ти но вог пред сед ни ко
ва ња, до жи ве ла при вред ни про
цват. Де ви зне ре зер ве по ве ћа не 
су са 12 на 541 ми ли јар ду до ла ра 
(73; 167); Бу џет је уде се то стру
чен (167). БДП је уве ћан 6,5 пу та, 
стам бе на из град ња два, а по љо
2 Ан дро пов је био на че лу КГБ 19671982, 

а на че лу СССР 19821984 (Ђу рић, 112; 
122)
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при вред на про из вод ња три пу та 
(1667). Уста но вљен је и «ста би
ли за ци о ни фонд», на ме њен «цр
ним да ни ма», у ко ме се на ла зи чак 
162 ми ли јар де до ла ра (167). 

Ру си ја је пре по ро ђе на и као 
др жа ва. Од мет ну те про вин ци је 
вра ће не су под ру ску власт, оса мо
ста ље ни гу бер на то ри укло ње ни, 
тај ку ни уми ре ни и упри сто је ни3. 
Ред и за кон по но во су по че ли да 
вла да ју у овој ве ли кој зе мљи, а чи
та во дру штво је по вра ти ло са мо
по што ва ње и са мо по у зда ње. Али, 
у по ли ти ци и исто ри ји, иза ве ли
ког успе ха увек ле жи ве ли ка иде
ја. За то се по ста ви ло пи та ње – да 
ли је оно што су ура ди ли Пу тин 
и ње го ва ру ска ели та пу ки праг
ма ти зам? Или иза то га ипак сто ји 
не ка ве ли ка иде ја? 

На че ла 
путинизма

Из Пу ти но вих на сту па ис тра
жи ва чи су ла ко ре кон стру и са ли 
ту иде ју4. И Пу ти но ви са рад ни ци 
по тру ди ли су се да уоб ли че стра
те шке ци ље ве и исто риј ску ви зи ју 
Пу ти но ве Ру си је5. Та ко је на стао 

3 Ви ди: Дра ган Пе тро вић, Ру си ја на по-
чет ку 21. ве ка, «Про ме теј», Но ви 
Сад, стр. 282283.

4            А лексей Чадаев, Путин. Его идеология,  
Издательство: Европа, Москва 2006; 
Зо ран Ми ло ше вић, “Пу ти ни зам” 
– са вре ме на иде о ло ги ја ру ске фе-
де ра ци је http://sta ri sajt.nspm.rs/ko
ment_2007/2007_avra mo vic2.htm

5 Вла ди слáв Ю,рь е вич Сур кÓв, Су ве ре
ни тет – это по ли ти че ский си но ним 
кон ку рен то спо соб но сти, http://www.
nas hi.su/an no un ce ments/4

по јам пу ти ни зам. Њи ме се озна
ча ва иде јаво ди ља са вре ме не ру
ске ели те, на чи јем че лу је Пу тин. 
Ре кон струк ци ју и об ја шње ње те 
иде је са да је пре у зео и Вин ко Ђу
рић. И он, по пут дру гих ис тра
жи ва ча, пу ти ни зам ви ди као спој 
осам на че ла.

Пр во на че ло пу ти ни зма је сте 
ја ка цен трал на власт (47; 49). 
Ру си ја је огром на и при род ним 
бо гат стви ма об да ре на зе мља, са 
ам би ци о зним не при ја те љи ма. Ја
ка власт је ја мац је дин ства зе мље и 
ње не од бра не. Ја ка власт је и ја мац 
по рет ка, за ко ни то сти и дру штве
не ста бил но сти. Она је нај бо ља 
за шти та ка ко од се це си о ни стич
ких те ро ри ста, та ко и од спољ њег 
не при ја те ља. Она је за шти та ка ко 
од ко рум пи ра не и са мо вољ не би
ро кра ти је, та ко и од остр вље них 
тај ку на (63).

Али, ја ка власт не зна чи ауто
ри та ри зам. Ја ка власт је и те ка ко 
спо ји ва са де мо кра ти јом. Но, та 
де мо кра ти ја је од дру га чи је вр сте 
у од но су на «гло ба ли ци стич ку 
де мо кра ти ју». Ову осо бе ну ру ску 
вер зи ју де мо кра ти је пу ти нов ци 
на зи ва ју су ве ре на де мо кра ти ја 
(«су ве рен ная де мо кра тия»; 57). 
Сва ки су ве ре ни тет ауто мат ски 
не зна чи да се зе мљом упра вља 
де мо крат ски. Та ко ђе, ни сва ка де
мо кра ти ја не зна чи да се зе мљом 
упра вља у ин те ре су ње ног ста нов
ни штва. У «гло ба ли ци стич кој де
мо кра ти ји», та ко, на род би ра сво
је пред став ни ке, али они за тим 
спро во де са мо «упут ства» гло
ба ли стич ких струк ту ра – европ
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ских ко ме са ра, ММФа, Свет ске 
бан ке итд. У та квој, «гло ба ли
ци стич кој» де мо кра ти ји крај њи 
су ве рен ни је на род, већ гло ба ли
стич ке струк ту ре. У «су ве ре ној 
де мо кра ти ји», ме ђу тим, ин те рес 
ло кал ног ста нов ни штва, тач ни
је. на ци је и ње не кул ту ре, је сте 
вр хов ни ин те рес. Са мо је на ци
ја крај њи су ве рен6. Пу ти ни зам је 
упра во иде ја на ци је као «де мо-
крат ског су ве ре на». 

За пу ти нов це, ви ше де мо кра
ти је не зна чи ма ње су ве ре но сти 
– као код нео ли бе рал них из во
зни ка де мо кра ти је, ко ји функ ци
о ни шу по на че лу: «ми ва ма на шу 
де мо кра ти ју, ви на ма ва шу су ве
ре ност». Истин ска де мо кра ти ја 
за пра во је не мо гу ћа без еле мен
тар не су ве ре но сти. А «су ве ре на 
де мо кра ти ја» са мо је осве шће ње 
те јед но став не чи ње ни це. Сме
на вла сти мо ра да за ви си са мо 
од во ље до ма ћег ста нов ни штва, 
ни ка ко од би ло ког спољ ног чи
ни о ца. У том све тлу, НВО ко је су 
фи нан си ра не спо ља, ни су ни ка
кав до при нос де мо кра ти ји. Оне 
су пу ки стра ни аген ти, ко ји са мо 
пот ко па ва ју функ ци о ни са ње де
мо крат ских ин сти ти ци ја. 

Две су ре ал не прет по став ке 
су ве ре не де мо кра ти је – спо соб
ност вој не са мо од бра не и успе
шна еко но ми ја. Вој на са мо стал-
ност је основ ни услов одр жа ња 
су ве ре но сти. У да на шњем све ту, 
на жа лост, не ма ре ал ног су ве ре

6                   Чадаев, с тр . 15; према Ми лошевић,  ис
то.

ни те та без ну кле ар ног су вер ни
те та. Сна га обез бе ђу је по што ва
ње. А ну кле ар на си ла је сте глав на 
прет поствка за успе шну за шти ту 
од «свет ских хи је на». Тек та ко 
обез бе ђе на др жа ва мо же да раз
ви ја де мо кра ти ју и при вре ду. «Не
ну кле ар на др жа ва, у пре во ду на 
са вре ме ни по ли тич ки је зик су ве
ре ни те та, зна чи та блу са огла сом: 
`Продаје се – јеф ти но! »̀, ка жу пу
ти ни сти7.

Дру га прет по став ка су ве ре не 
де мо кра ти је је сте ја ка на ци о нал-
на еко но ми ја. Не ма ја ке еко но ми
је уко ли ко се зе мља пре пу сти на 
ми лост и не ми лост жре ци ма нео
ли бе ра ли зма. На про тив, пред у
зи мљи ва и па три от ска еко ном ска 
ели та и не за ви сност од ММФа, 
Свет ске бан ке и оста лих гло ба
ли стич ких ли хвар ских уста но ва, 
основ на су прет по став ка здра ве 
на ци о нал не еко но ми је. За то је Ру
си ја, 5. ма ја 2008, до не ла фе де рал
ни за кон ко јим се огра ни ча ва уче
шће стра ног ка пи та ла у 42 стра
те шке гра не (75). То је део пла на 
о ве ћој ан га жо ва но сти др жа ве у 
стра те шким при вред ним гра на
ма (76), као и о др жав ној кон тро
ли при ват ног ка пи та ла, стра ног 
и до ма ћег (132). Али, та кон тро ла 
ни је по др жа вље ње при вре де, већ 
са мо ус по ста вља ње ви ше ре да, 
си гур но сти и за ко ни то сти у ви
тал ним сек то ри ма при вре де. Као 
што ка же Ме две дев: «Ру си ји ни је 
по треб на ни ми ли та ри за ци ја ни 
по др жа вље ње еко но ми је, већ јој 

7 Милошевић,  исто.
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је без у слов но по тре бан ред. А тај 
ред ће оси гу ра ти упра во др жа ва» 
(9798). 

При мер уво ђе ња ре да био је и 
об ра чун са нај ве ћим ру ским тај
ку ном, Ми ха и лом Хо до ров ским, 
2003. го ди не. По што се, као ком
со мол ски функ ци о нер, обо га тио 
мал вер за ци ја ма, он је ку пио јед ну 
др жав ну нафт ну ко мап ни ју (Ју
ком) по три де сет пу та ни жој це ни 
од ре ал не! За тим је ши рио сво ју 
по слов ну им пе ри ју, без об зир
но ко рум пи ра ју ћи све око се бе. 
Али, то што је по стао нај бо га ти ји 
Рус би ло му је ма ло. По ве зао се са 
пред став ни ци ма аме рич ког ка
пи та ла, спре ма ју ћи се да уз њи хо
ву по моћ пре у зме го то во сва си
бир ска на ла зи шта наф те. Са тим 
ре сур си ма, у сле де ћем ко ра ку, 
Хо до ров ски је пла ни рао да ис так
не пред сед нич ку кан ди да ту ру на 
из бо ри ма 2008, и та ко до ђе у при
ли ку да за по сед не и са му ру ску 
др жа ву (1389). Ње гов план је био, 
ка ко је об ја снио у јед ном раз го
во ру са аме рич ком ад ми ни стра
ци јом у Ва шин гот ну, у про ле ће 
2003, да као пред сед ник из вр ши 
«пот пу но ну кле ар но раз о ру жа
ње Ру си је». Он је та да ре као да је, 
на вод но, «док три на ну кле ар ног 
раз о ру жа ња ис цр пље на, а на ње
но ме сто тре ба да до ђе иде о ло ги ја 
`новчаног наоружања̀ »8. Аме ри
кан ци су би ли оду ше вље ни Хо
до ров ским, као «но вим Гор ба чо
вим». Обе ћа ли су му сву мо гу ћу 
8 Стан ис лав Белков с кий, Тр агедия 

 Вл ад им ира Путина,  htt p :/ /lenta. ru /
articl es /20 04 /01 /19 /p utin/ 

нов ча ну, тех нич ку и ло ги стич ку 
по моћ. Убр зо за тим, ме ђу тим, Хо
до ров ски је ухап шен и осу ђен на 
де вет го ди на за тво ра, «због мал
вер за ци ја и ута је по ре за». Ње
го ва ком па ни ја Ју кос пре шла је у 
вла сни штво др жав ног Ро сњеф та. 
Та ко је укло ње на опа сност од још 
јед не, мо жда и ко нач не «ли бе
рал ногор ба чо вљев ске ре фор ме» 
Ру си је. Јер, по сле ове «ре фор ме» 
ко ју је за ми слио Хо до ров ски, Ру
си ја не са мо да ви ше не би би ла 
иста. Она си гур но ви ше не би ни 
по сто ја ла!

Пе то на че ло пу ти ни зма је сте 
на пре дак за све, не са мо за ви ше 
кла се. Пу ти ни сти ис ти чу да се 
успех јед не на ци је не ме ри ве ли
чи ном бо гат ства нај и мућ ни јих, 
већ ви си ном стан дар да ве ћи не 
ста нов ни штва. О то ме не мо ра ју 
да во де ра чу на при ват ни пред у
зет ни ци, али о то ме мо ра да ми
сли др жа ва. Др жа ва мо ра да обез
бе ди да при род но бо гат ство Ру
си је не до но си ко рист са мо уском 
кру гу љу ди, већ свим Ру си ма. За то 
је и уве де на стра те шка кон тро
ла глав них енер гет ских ре сур са, 
са зна чај ним уде лом др жав ног 
вла сни штва. За хва љу ју ћи та квој 
по ли ти ци, као и оп штем по ле ту 
при вре де, као што пи ше Ђу рић, 
«за вре ме Пу ти но ве вла да ви не 
про сеч на пла та за по сле них у Ру
си ји по ра сла је за де вет, а пен зи је 
за се дам пу та» (166). Осим то га, 
др жа ва је по ве ћа ла ула га ње и у 
дру штве ни стан дард ста нов ни
штва, а на ро чи то у обра зо ва ње и 
здрав ство. Сто га ни је ни чу до да 
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се по др шка Пу ти ну и ње го вом ти
му да нас кре ће око 80 по сто (47).

Пу ти ну и ње го вој нај бли жој 
око ли ни ме ди ји из САД и ЕУ 
што шта за ме ра ју. Али, не ма пре
ба ци ва ња да су пу ти нов ци ко
рум пи ра ни. То је по сле ди ца чвр
стог, тра ди ци о нал ног мо ра ла 
ко јег не гу ју Пу тин и око ли на. Тај 
мо рал је и основ на прет по став ка 
па три о ти зма. На и ме, пу ти ни зам 
под ра зу ме ва не го ва ње на ци о нал
них мо рал них вред но сти, ко је 
ка жу да је «ду хов но из над ма те
ри јал ног, за јед нич ко из над лич
ног» (114). Пу ти ни сти од би ја ју 
да при хва те ру ску ин фе ри ор ност 
пре ма «европ ским» и «аме рич
ким вред но сти ма». Они са мо по
у зда но ве ру ју у ру ску кул ту ру и 
ру ски мо рал. Уме сто нео ли бе рал
не амо рал но сти, ко ја оправ да ва 
сва ки его и зам и сва ку не људ скост 
(са мо ако су «ути ли тар ни»), пу
ти ни зам ис ти че тра ди ци о нал ну 
при вр же ност бли жњи ма, спрем
ност да се лич ни ин те ре си под
ре де за јед ни ци и тра ди ци о нал ни 
ру ски па три о ти зам. У не го ва њу 
те ви со ке на ци о нал не кул ту ре, од 
по себ ног је зна ча ја уло га Цр кве. 
Пу тин ка же: «Ве ра ми да је мо
рал и пре ко по тре бан уну тра шњи 
мир. Ја се лич но по но сим што 
при па дам Ру ској пра во слав ној 
цр кви. То ме обо га ћу је и ства ра 
ве зу с мо јим на ро дом и ње го вом 
кул ту ром» (ин тер вју за Фи га ро, 
26. ок то бар 2000; 133). Вер ност 
тра ди ци ји и мо ра лу за пу ти ни сте 
је основ по све ће но сти за јед ни ци. 
Као што ка же Пу тин «сва ко до ба 

има сво је вој ни ке од ко јих свe за
ви си. Они ко ји ни ка да не из да ју и 
не про да ју сво ју ду шу истин ски су 
ру ски вој ни ци” (155). 

Сед мо на че ло пу ти ни зма је 
ква ли тет но па три от ско обра-
зо ва ње. “Обра зо ва ње је ства ра ње 
на ци је», упо зо ра ва је дан од ути
цај них «кре маљ ских иде о ло га, 
Вла ди слав Сур ков9. Ква ли тет но 
и па три от ско обра зо ва ње др жа ва 
тре ба да обез бе ди не са мо за нај
ши ре сло је ве ста нов ни штва. Др
жа ва мо ра да се по тру ди и да се и 
на ци о нал на ели та обра зу је у том 
ду ху. Тај циљ је мо гућ са мо ако су 
и оп ште и елит не шко ле у вла сни
штву др жа ве. Пу ти ни зам се на ро
чи то про ти ви при ват ним фа кул
те ти ма, као и «ре фор ми» др жав
них уни вер зи те та по бо лоњ ском 
дик та ту. Пу тин сма тра да се та
кве «ре фор ме» мо гу то ле ри са ти 
са мо у гра на ма обра зо ва ња ко је 
при пре ма ју тех нич ки ква ли фи
ко ва ну рад ну сна гу за по тре бе 
тр жи шта. Ка да је, ме ђу тим, реч о 
ели ти ко ја тре ба да во ди др жа ву – 
а она се обра зу је на Прав ном или 
Фи ло зоф ском фа кул те ту, као и 
на ху ма ни стич ким, умет нич ким, 
вој ним и по ли циј ским ака де ми
ја ма – ту «бо ло ња» не ма шта да 
тра жи. «Обра зов ни про цес мо ра 
се на ста ви ти по уста ље ном и про
ве ре ном ру ском си сте му» (146)10. 

9 Владислаáв Ю´рьев ич  С ур коóв 
Суверенитет –  эт о  политич ес ки й син
оним конкуренто способ но сти, htt p: // 
www.nashi.su/anno uncements/4

10  Исто  и  Милошевић, наве дено дело.
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Ко нач но, осмо на че ло пу ти ни
зма од но си се на спољ ну по ли ти
ку и оно гла си  на ци о нал но, не 
им пе ри јал но. Спољ на по ли ти ка 
са вре ме не Ру си је пред ста вља от
клон у од но су на до ба ко му ни
зма. СССР је же лео да бу де ли дер 
свет ске ре во лу ци је, он је имао 
свет ске, им пе ри јал не ам би ци је. 
Пу ти ни сти, на про тив, сма тра ју 
да са вре ме на Ру си ја тре ба да се 
ме ша у свет ске по сло ве са мо ако 
ти ме ди рект но бра ни њен на ци
о нал ни ин те рес. «Не же ли мо да 
по на вља мо та кве гре шке у бу дућ
но сти», ка же Пу тин за им пе ри
јал не ам би ци је СССРа. «Не же
ли мо да ко ман ду је мо дру ги ма. Не 
же ли мо да бу де мо су пер си ла ко ја 
до ми ни ра и на ме ће од лу ке дру
ги ма. Али, же ли мо до вољ но мо
ћи да мо же мо да шти ти мо се бе и 
сво је ин те ре се» (Пу тин у ин тер
вјуу Тај му, 31. де цем бар 2007; 84; 
116). На су прот, да кле, аме рич ком 
не ли бе рал ном им пе ри ја ли зму, 
ко ји под ма ском за шти те људ ских 
пра ва не гу је «из воз де мо кра ти је» 
и ин тер вен ци о ни зам, Пу ти но ва 
Ру си ја во ди де фан зив ну и кон зер
ва тив ну спољ ну по ли ти ку. Она 
од би ја да ра си па на ци о нал не ре
сур се за рад им пе ри јал них ам би
ци ја или по др шке свет ским мар
ги нал ци ма и иде а ли сти ма. Она је 
за ре а ли стич ку спољ ну по ли ти ку, 
за сно ва ну са мо на уза јам но сти и 
ускла дљи во сти на ци о нал них ин
те ре са.

Ко ре ни  
путинизма

Ето, тих осам на че ла је су осно
ва пу ти ни зма. То је са др жај ве ли
ке иде је, ко ја ле жи иза успе шне 
Пу ти но ве по ли ти ке, то је до бит
на фор му ла ко ја је до ве ла до пре
по ро да Ру си је. За пад ни ме ди ји, 
па до не кле и Ђу рић, иде ју пу ти
ни зма во ле да при пи шу Сур ко ву, 
за ко га ве ле да је глав ни «иде о лог 
Кре мља» (47; 57)11. Не ки дру ги 
ауто ри, по пут Зо ра на Ми ло ше
ви ћа, као идеј не ин спи ра то ре 
пу ти ни зма ви де фи ло со фа Ива
на Иљи на (Иван Алек сан дро вич 
Иль ин, 1883-1954) и исто ри
ча ра Ва си ли ја Кљу чев ског (Ва
си́ лий Óси по вич Клю чéвский, 
18411911). Ипак, мо жда основ но 
на дах ну ће пу ти ни ста ипак до ла
зи од Алек сан дра Сол же њи ци на 
(Алек сан дар Иса е вич Сол же ни
цын, 19182008). Тре ба са мо по
гле да ти Сол же њи ци нов есеј из 
1994, ”Ру ско пи та ње на кра ју 20. 
ве ка”12, па схва ти ти ко ли ко пу
ти ни зам, у по је ди ним сво јим де
ло ви ма, има до дир них та ча ка са 
оним што је пи сао овај го ро стас 
ру ске дру штве не ми сли.  

11 Исто  и  Петар Поповић,  «П у тиниза-
м », НИН,  1 5.  јули 200 7; http ://starisaj t.
nspm.r s/koment_2007/2 007_ppopo-
vic.htm

12 А л ек са ндар Исаевич Солженицын, 
«Русск ий вопрос» к  ко нцу XX   в ека, 
Мoск ва,  “Голос”, 1995; http ://magazine s.
russ.ru/novyi_mi/1994/7/solgen.html
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Као што скре ће па жњу Џорџ 
Фрид ман13, и Сол же њи цин је од
ба ци вао иде ју да је ал тер на ти ва 
ко му ни зму је ди но се ку лар ни, 
ин ди ви ду а ли стич ки ли бе ра ли
зам. Сол же њи цин је та ко ђе имао 
ви зи ју на род не др жа ве у чи јем 
ср цу је Ру ска пра во слав на цр ква, 
са сво јом ду хов но шћу, мо ра лом, 
тра ди ци јом и умет но шћу. Циљ 
Ру си је не би био ни ства ра ње нај
бо га ти је др жа ве на све ту, ни ти 
ме ста ап со лут не јед на ко сти, већ 
уоб ли ча ва ње дру штва у ко ме ве
ћи на ста нов ни штва ужи ва у ви со
кој кул ту ри и основ ној ма те ри јал
ној удоб но сти. Ру си ја не би сме ла 
да бу де др жа ва ко јом упра вља тр
жи ште, већ тр жи ште ко јим упра
вља др жа ва. Што се од но са пре ма 
ино стран ству ти че, Ру си ја би увек 
мо ра ла има ти до вољ но са мо стал
не вој не мо ћи да се мо же за шти ти 
 као и сва ка дру га на ци ја, ко ју по
хлеп не стра не си ле же ле да осво је 
и пре от му јој бо гат ства14.

За раз у ме ва ње осмог чи ни о ца, 
на ко ме по чи ва спољ на по ли ти ка 
да на шње Ру си је, од на ро чи тог је 
зна ча ја баш по ме ну ти Сол же њи
ци нов есеј15. У ње му Сол же њи

13 G eo rge Friedman, “ Sol zhenitsyn  
and the S tr ugg le for  Russia ‘s Soul” 
August  5,   2008;   h  t t  p : // w w w  . a m -
nat ion .c  om/v f r/ a r ch ives/011131.
html; делимични српски превод: 
htt p://mightiesto ft henine.blogspot.
com/sea rch?updated- max=2008-08-
08T19%3A04%3A00%2B02%3A00&max-
results=20

14 Friedman, исто.
15 То исто мисли и Џон Лафленд: John 

цин ис црп но опи су је све гре шке 
ко је су ру ски ца ре ви, а доц ни је и 
ко му ни стич ки ли де ри, по чи ни ли 
ме ша ју ћи се у свет ску по ли ти ку, 
тач ни је у ства ри ко је се не ти чу 
ру ских ин те ре са. У име, нај пре, 
хри шћан ске, а он да и про ле тер
ске со ли дар но сти, Ру си су ма
сов но тро ши ли и љу де и ре сур се. 
Ре зул тат је нај че шће био тај да је 
не ко дру ги из вла чио до бит. Рат 
Ни ко ла ја с Тур ском, због те ро
ра над та мо шњим пра во слав ним 
жи вљем, 1828. го ди не, за вр шио се 
не за ви сно шћу Грч ке, од ко је Ру
си ја ни је има ла ни ка кве ко ри сти. 
Осло бо ђе ње Гру зи је и Јер ме ни
је би ло је ле по пре ма та мо шњим 
хри шћа ни ма. Али се Ру си ја због 
тих за кав ка ских зе ма ља упле
ла у 60го ди шњи рат на Кав ка зу. 
Слич но је би ло и у мно гим дру
гим при ли ка ма. Док се Ру си ја 
тру ди ла да по мог не Бу га ри ма или 
Коп ти ма, за по ста вља ла је Бе ло ру
се и Укра јин це. Док је СССР по
ма гао Ан го лу и Мо зам бик, са ма 
Ру си ја је про па да ла. «Одр жа ва ње 
ве ли ке ца ре ви не зна чи пот по ма
га ње про па сти соп стве ног на ро
да”, упо зо ра вао је Сол же њи цин. 
Крај ње је вре ме да Ру си ја поч не 
да гле да се бе. Има ју ћи у ви ду ово 
исто риј ско ис ку ство, би ва ја сни
ја и уз др жа ност са вре ме не ру ске 
спољ не по ли ти ке  укљу чив и 
пре ма Ср би ји, уз др жа ност ко ја је 

Laughland, “Sol zhe nitsyn and the Rus sian 
Qu e sti on”, http://www.brus sel sjo ur nal.
com/no de/3448; срп ски пре вод у http://
si v i  so ko.blog spot .com/20 08/08/blog
post_12.html
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да нас ве ћа не го што је то би ла и у 
цар ско, и у со вјет ско вре ме.

Не зна мо да ли је Пу тин, с 
олов ком у ру ци, чи тао Сол же њи
ци на и у ње го вом де лу на ла зио 
стра те шке иде је за сво ју по ли ти
ку. Али, Сол же њи цин је сва ка ко 
из ра жа вао онај дух тра ди ци о нал
не Ру си је, у ко ме је и сам Пу тин 
др жав нич ки ста са вао. Пу тин је 
био нај бо љи прак тич ки из раз тог 
ду ха, Сол же њи цин га је нај бо ље 
ар ти ку ли сао. Сол же њи цин и Пу
тин – то су две ве ли ке исто риј
ске лич но сти ко је су, ве ро ват но, 
кључ не за по ста вља ње стра те
шког прав ца де ло ва ња са вре ме не 
Ру си је. 

Ср би ја не ма ни ну кле ар но 
оруж је, ни бес крај ну те ри то ри
ју, као Ру си ја. За то она не мо же 
до слов це да пре у зме пу ти ни зам. 
Али, оно што Ср би ја из ис ку ства 
ру ског пре по ро да мо же да на у чи 
је сте ко ли ко је ва жна по све ће на, 
мо рал на и па три от ска ели та. Ако 
та кву ели ту, на жа лост, још увек 
не ма мо, мо жда још ни је ка сно да 
ко нач но поч не мо да је ства ра мо?
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