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Abstract. The article investigates security doctrines articulated in post-
Cold War Russia and aims to see whether the principles of radical
conservatism influenced the strategic identity used by Vladimir Putin. In
our attempt to fulfill this objective, we have investigated both the values of
radical conservatism and the characteristics of eurasianism. We have
obtained two typologies which we then compared in order to see the
differences but also the common points. The purpose of our study is to
highlight the modern and post-modern content of mystical elements
employed by eurasianism and to pin down the narrative directions
engenderd by radical conservatism once it has entered the geopolitical
realm. In addition to the fact that eurasianism proves to be just a pastiche
of the radical conservatism specific to the interwar period, neo-eurasianism
proposes a rather unconvincing social alternative, something related to
early modernity, to the ultramodernism disseminated by the U.S., whilst by
employing the model that Samuel Huntington made famous neo-eurasianism
depicts civilizations as monolithic units, overlooking one civilization’s
inherent conflicts.
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Identitate strategicã

Potrivit Irinei Isakova1, identitatea strategicã angajatã de preºedintele Vladimir
Putin începând cu anul 2002 a fost mai curând de sorginte neo-eurasianistã. Di-
ferenþa faþã de modelul eurasianist reiese mai ales din absenþa idiosincraziilor în
privinþa partenerilor strategici ai Rusiei. În vreme ce eurasianiºtii erau sceptici
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îndeosebi în privinþa contactelor cu þãrile occidentale, Vladimir Putin a dat do-
vadã de deschidere în raporturile cu Anglia, Franþa ºi Germania, deveniþi parte-
neri strategici ai Rusiei, cãrora li se adaugã ºi China. Identitatea strategicã afir-
matã de preºedintele Putin a fost una ofensivã, iar obiective precum sporirea efi-
cienþei economice, exploatarea resurselor moºtenite de Rusia de la Uniunea So-
vieticã, înfiinþarea de baze militare peste hotare ºi teza utilizãrii armelor nucleare
în caz de nevoie sunt tot atâtea mãrturii în acest sens. Dar sã vedem semnificaþia
identitãþii strategice, concept specific paradigmei constructivismului social.

Constructivismul social porneºte de la premisa cã Weltanschauung-ul elitei
politice deþine cea mai însemnatã pondere în algoritmul care stabileºte înfãþiºa-
rea interesului naþional. În susþinerea constructivismului social, interesul naþio-
nal este dinamic ºi modelat în concordanþã cu etosul minoritãþii guvernante. De
aici diferenþele faþã de liberalism ºi realism, paradigmele consacrate din câmpul
relaþiilor internaþionale, potrivit cãrora interesul naþional are caracter stabil ºi
conþinut relativ constant. Pe culoarul explicativ tãiat de constructivismul social,
interesul naþional nu poate fi cunoscut a priori, ci se prezintã mai degrabã ca va-
riabilã dependentã, înrâuritã puternic de harta mentalã a elitelor politice. Noþiu-
nea de hartã mentalã este specificã abordãrii emice din antropologie, ce încearcã
sã decodeze realitatea socialã a unei comunitãþi ºi prin intermediul sistemului ca-
tegorial al localnicilor, comparativ, bunãoarã, cu abordarea eticã, care tãlmãceºte
viaþa comunitarã cu ajutorul reperelor academice, indiferent de ce cred localnicii
despre un fenomen. Prevalându-se de referenþialul indigen, abordarea emicã cautã
sã zugrãveascã imaginea comunitãþii dinlãuntrul acesteia, adicã aºa cum o vãd
localnicii. Pretenþia paradigmei constructivismului social este similarã. Odatã
decriptatã harta mentalã a minoritãþii guvernante este învederatã cultura siste-
micã, raporturile de forþã dintre ideile sistemului, precum ºi dintre actorii politici
care le vehiculeazã. Harta mentalã a elitei, ca cel mai important factor din for-
mula interesului naþional potrivit paradigmei constructivismului social, este în-
capsulatã de Stanislav Secrieru în conceptul de identitate strategicã. „Prin
«identitate strategicã» înþeleg viziunea asumatã de elite (populaþia o percepe ul-
terior ca idee naþionalã) cu privire la forma pe care trebuie sã o ia sistemul poli-
tic ºi economic, precum ºi principalele ameninþãri la adresa securitãþii, poten-
þialii rivali ºi aliaþi ºi marea strategie de urmat (great strategy) pe arena internaþio-
nalã, în vederea asigurãrii locului ºi rolului þãrii în sistemul internaþional (...)“2.
Interesat de diferitele forme pe care interesul naþional le ia în Rusia post-Rãzboi
Rece, Stanislav Secrieru observã identitãþile strategice enunþate în acest rãstimp
în fostul spaþiu sovietic, identitãþi pe care le analizeazã în lucrarea Rusia dupã
Imperiu. Între putere regionalã ºi custode global.

La Belovejia, în 1991, preºedinþii Rusiei, Ucrainei ºi Bielorusiei consfinþeau
dizolvarea Uniunii Sovietice, spaþiul care devenise un obiºnuit al reformelor
încã din secolul al XVII-lea. Momentul Belovejia era punctul de plecare pentru
o reformã doar aparent nouã, cãci obiectul acesteia, mlãdierea Rusiei pe calapoa-
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dele instituþionale gândite în Occident, era acelaºi de patru sute de ani încoace.
ªi, totuºi, exista o noutate. Pentru prima datã de la Petru cel Mare încoace, Rusia
renunþa, cel puþin la nivel declarativ, la statutul ei de putere imperialã. Lua astfel
sfârºit un megaciclu imperial întins pe durata unei jumãtãþi de mileniu, început
în 1480 cu lunga aºteptare de pe râul Ugra când, graþie victoriei obþinute de Ivan
al III-lea împotriva hanatului khazan, începea dilatarea Mittelpunkt-ului mosco-
vit, ai cãrui pulsari militari rãzbat în vremea lui Ivan al IV-lea, zis ºi cel Groaz-
nic, pânã în Siberia. Se încheia, deci, la Belovejia un megaciclu imperial ce
amintea de cel columbian. Potrivit lui Halford Mackinder, descoperirile geogra-
fice ale lui Cristofor Columb ºi bula papalã Nostra Caetera, ce împãrþea lumea
descoperitã între Spania ºi Portugalia, anunþau hegemonia de patru veacuri a
puterilor talasocratice. În debutul secolului XX însã, o nouã putere se profila pe
scena politicii mondiale. Pentru cã resursele uriaºului spaþiu eurasiatic puteau fi
distribuite în periferiile acestuia prin intermediul drumurilor de fier, Uniunea
Sovieticã, deja putere telurocraticã, se putea transforma rapid ºi în putere talaso-
craticã. Debuta astfel ciclul geopolitic postcolumbian, rãstimp în care puterile
continentaliste urmau sã domine câmpul relaþiilor internaþionale. Modul în care mo-
dernitatea s-a inserat în zona eurasiaticã a infirmat, parþial, prognoza lui Mackinder.

În timpul administraþiei Putin statul a fost redistribuit în rolul de protagonist
al reformei sociale, rol deþinut pânã atunci de piaþã ºi de instituþiile financiare in-
ternaþionale, monopolurile publice asupra resurselor naturale au fost reinstituite,
disciplina financiarã a fost restabilitã, iar acordurile cu FMI au fost denunþate.

Conservatorismul radical

Conservatorismul tradiþional valorizeazã sacrul, autoritatea ºi legãtura cu tre-
cutul ca reper fundamental al acþiunii insului ºi al ordinii sociale. Conservatoris-
mul radical preþuieºte în bunã mãsurã aceleaºi principii. Cu diferenþa majorã cã
în vreme ce conservatorismul tradiþional, refractar la schimbare, cautã sã ranfor-
seze autoritatea instituþiilor existente, conservatorismul radical, adept al schim-
bãrii, doreºte un nou edificiu instituþional, care sã-l substituie pe cel actual, con-
siderat ca fiind lipsit de legitimitate. Conservatorismul radical propune deci o
revoluþie îndreptatã împotriva instituþiilor existente în numele autoritãþii (Müller,
1987). Cum se explicã acest impuls? Prin aceea cã direcþia conservatorismului
radical considerã actualul edificiu instituþional ca având o prizã restrânsã ºi slabã
asupra individului ºi asupra societãþii. Pentru potenþarea autoritãþii e nevoie deci
de articularea unui nou cadru instituþional. În acest scop, atenþia conservatorismu-
lui radical se îndreaptã cãtre stat, naþiune, popor ºi în general comunitate. Revo-
luþia vizatã de conservatorismul radical se justificã prin prezenþa a douã tipuri de
ameninþãri. O ameninþare internã, generatã de piaþã ºi de instituþiile statului de
drept (îndeosebi de cãtre parlament) ºi o ameninþare externã, respectiv statele mari
din zona relaþiilor internaþionale care difuzeazã valori ºi practici corozive pentru
Weltanschauungul proiectat de cãtre conservatorimsul radical.

Remarcãm existenþa a douã feluri de conservatorism. Un conservatorism
structural care doreºte sã salveze statu-quo-ul, indiferent ce înseamnã acesta ºi
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un conservatorism valoric, ce apãrã repere precum stabilitate, tradiþie, religie,
autoritate ºi naþiune. De altfel, conservatorismul valoric este ºi premisa sau
punctul de plecare al conservatorismului radical. Susþinãtorii conservatorismului
radical vin mai ales din rândul socialiºtilor ce manifestã idiosincrazii faþã de ca-
pitalism, dar nu ºi faþã de modernitate în general, dovadã stând apetitul conser-
vatorilor radicali pentru tehnologie3.

Conservatorismul radical este o radicalizare a conservatorismului clasic. În
faþa referenþialului individualist ºi cosmopolit avansat de liberalism, contrapon-
derea valoricã propusã de conservatorismul radical este expresia social-culturalã
a particularismului în istorie, ºi anume poporul. De aici ºi teoriile organiciste,
valorificate de naþionalismul etnic, potrivit cãruia naºterea într-o anumitã co-
munitate marcheazã insul indelebil cu spiritul comunitãþii respective. Ceea ce în-
seamnã racordarea perpetuã a insului la comunitatea de soartã nutritã de un grup
social. Particularismului individual susþinut de liberalism, conservatorismul ra-
dical îi opune particularismul colectiv al poporului ºi cultura relativ omogenã
plãsmuitã de Volksgeist, un spirit popular preraþional, neformulat ºi inconºtient
în viziunea lui Hans Freyer. Spiritul popular este una dintre sintagmele favorite
ale conservatorismului radical, alãturi de inconºtientul colectiv, cicluri econo-
mice etc., toate acestea fiind concepte greu de operaþionalizat ºi mãsurat de cãtre
ºtiinþele sociale.

Existã puncte de aderenþã între fascism ºi conservatorismul radical? Dupã
Göran Dahl, fascismul este anti-conservator, întrucât urmãreºte o ordine cu totul
nouã, anti-tradiþionalã, dar care utilizeazã simboluri tradiþionale pentru a se legi-
tima, câºtigând în cadrul acestui proces simpatizanþi inclusiv din cadrul taberei
conservatoare. Pentru Dahl deci, conservatorismul radical este prea conservator
ca sã fie de acord cu primenirea instituþionalã. Jerry Müller crede altceva din
acest punct de vedere4. O trãsãturã a conservatorismului radical este tocmai in-
tenþia de a schimba radical eºafodajul instituþional existent, astfel încât noul edi-
ficiu sã permitã autoritãþii accesul la un control social mai eficient. Pentru
Müller deci, din perspectiva apetitului pentru schimbare, fascismul este sinonim
cu conservatorismul radical. A doua diferenþã dintre conservatorismul radical ºi
fascism ar consta în raportarea la religie. Göran Dahl socoteºte cã fascismul
instrumentalizeazã religia în vreme ce pentru conservatorismul radical religia
este instituþia centralã a vieþii sociale. În ceea ce priveºte apropierile dintre cele
douã curente doctrinare, conservatorismul radical este afin cu fascismul în ceea
ce priveºte viaþa economicã. Cele douã curente converg în ceea ce priveºte pre-
ferinþa pentru o economie etatizatã, cu corporaþii aflate sub controlul statului. Un
alt punct comun ar fi credinþa în comunitatea naþionalã asupra cãreia sã se rãs-
frângã progresul material ºi cultural. E de remarcat cã, în scrierile lui Hans
Freyer, statul este sursa libertãþii pozitive, întrucât branºeazã voinþa individului
la voinþa colectivã, în vreme ce piaþa, atâta vreme cât reteazã legãtura organicã
dintre ins ºi comunitate, este sursã a libertãþii negative.
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Potrivit lui Jeffrey Herf, revoluþia conservatoare declanºatã în Germania in-
terbelicã avea urmãtoarele repere5. A fost susþinutã de intelectuali care credeau
în excepþionalismul german, în viziunea acestora, valorile proteice ale Volk-ului
fiind primejduite de materialismul lumii capitaliste, cu veleitãþi internaþionaliste
ºi cosmopolitaniste. Deºi anti-modernã, perspectiva conservatorismului radical
avea totuºi un eºafodaj modern. Întrucât singurul loc în care se putea refugia in-
sul modern deshidratat sufleteºte era naþiunea/statul cultural (Kulturnation),
creaþie prin definiþie modernã. Doctrina conservatorismului radical pleca de la
premisa cã superioritatea germanã provenea din tradiþiile culturale ºi din idei, de
aici derivând o puternicã dimensiune anti-semitã. Pentru conservatorii radicali,
degradarea moralã ºi decãderea culturalã din perioada Weimar nu era întâm-
plãtoare, ci fusese rezultatul unui complot internaþional organizat de comunitatea
iudaicã în vederea distrugerii culturii germane veritabile. Conservatorismul ra-
dical a valorizat ideal-tipul tönnesian al Gemeinschaftului ºi a dezavuat în con-
secinþã nepotrivirile de ordin ideologic propuse de curentele liberale (indivi-
dualiste) ori comuniste (clasã). În fine, conservatorismul radical a susþinut pre-
eminenþa politicului în raport cu economicul. Salvarea promisã de conservato-
rismul radical nu o aducea nici prosperitatea ºi nici clasa socialã, ci statul care
domina societatea. În viziunea lui Hans Freyer bunãoarã, imperiul (Reich), ca
structurã creatã prin imersarea statului (Staat) în reperele etniei majoritare
(Volk), era singurul loc în care puteau fi þinute la distanþã alienarea ºi frag-
mentarea prilejuite de modernitate6. Necunoscuta era reprezentatã de mecanis-
mul prin care insul abrutizat de modernitate ºi preocupat mai ales de sine va
ajunge sã fie loial îndeosebi conºtiintei colective a Reich-ului. Rãspunsul gãsit
de Freyer a fost acela al liderului carismatic, capabil sã foloseascã statul ca in-
strument pentru confecþionarea unor cetãþeni virtuoºi, dedicaþi în primul rând in-
tereselor Reichului ºi abia în subsidiar intereselor personale. Ceea ce Freyer a în-
þeles, când era deja prea târziu pentru a se mai putea face ceva, a fost cã loialitãþile
de acest fel se creeazã de regulã prin violenþã ºi cã, odatã manufacturate, aceste
loialitãþi hrãnesc violenþa.

Eurasianismul

Pãrerile sunt împãrþite atunci când vine vorba despre localizarea originilor
curentului eurasianist. Sunt voci care-l considerã drept plãsmuitor al eurasianis-
mului pe cãlugãrul Filofei din Pskov, cel care, dupã cucerirea redutei bizantine
de cãtre armatele lui Mehmet al II-lea, îl vestea pe marele principe al Moscovei
Vasili al III-lea cã devenise legatar al moºtenirii Romei. Mai exact, al moºtenirii
primelor douã Rome, cãzute sub loviturile „barbarilor“. Vasili al III-lea era înºti-
inþat nu doar cã Moscova devenise a Treia Romã dupã colapsul Bizanþului, dar
ºi cã autoritatea sa spiritualã (ºi automat ºi cea politicã) fusese deja recunoscutã
de toate regatele creºtine. Cu siguranþã n-o acceptaserã principii aflaþi la vremea
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aceea sub autoritatea spiritualã a Papei, dupã cum n-o acceptaserã nici principii
a cãror „lege“ era încã apãratã de Patriarhia Constantinopolelui. Dupã prãbuºirea
Imperiului Roman de Apus, constrastele cultural-civilizaþionale dintre diferitele
arealuri ale Europei nu mai erau susþinute de antinomia „civilizaþie/barbarie“, cât
mai degrabã de distincþia „creºtin/pãgân“, care transforma automat a Treia Romã
în centru al iniþiativei culturale ºi civilizaþionale în zona euro-asiaticã. Dar dupã
decolarea economiei engleze la finele secolului al XVIII-lea, eveniment ce înlo-
cuia etalonul spiritual cu unul economic în evaluarea diferenþelor cultural-civi-
lizaþionale dintre spaþiile lumii, a Treia Romã înceta sã mai fie un reper civili-
zaþional. Singurul capitol la care Imperiul Þarist continua sã exceleze era cel cul-
tural. Cel puþin asta susþineau pan-slaviºtii sfârºitului de secol al XIX-lea, care
evidenþiau preeminenþa culturalã a spaþiului rusesc în raport cu cel occidental.
Sunt elocvenþi în acest sens Nikolai Danilevski ºi Constantin Leontiev, în scrie-
rile cãrora contrastul Kultur/Zivilisation este pregnant. Danilevski nu doar cã su-
bliniazã diferenþele ireconciliabile dintre tiparul cultural-istoric specific Rusiei ºi
cel tipic Europei occidentale, primul de respiraþie slavã, al doilea strãbãtut de
fiorul romano-germanic, dar pretinde totodatã cã modelul cultural al Europei
occidentale ar fi ostil celui rusesc. Drept urmare, unica modalitate de prezervare
a referenþialului slav era construirea unei Uniuni Pan-slavice cu capitala la Con-
stantinopol, edificiu politic care îºi propunea sã satelizeze întreaga Europã Rã-
sãriteanã. Pan-slavismul lui Danilevski a fost continuat de Constantin Leontiev
pe aceeaºi axã Kultur/Zivilisation. Primul imperativ lansat de Danilevski a fost
cel al diferenþierii nete între civilizaþia slavã ºi cea occidentalã, în vreme ce al
doilea viza ranforsarea matricei culturale slave prin irigarea exclusivã a acesteia
cu tradiþii slave ºi prin îndepãrtarea „impuritãþilor“ occidentale. În acest sens,
Danilevski recomanda atragerea în perimetrul Imperiului a popoarelor turce din
nord-estul Eurasiei, care fuseserã expuse puþin sau deloc influenþelor iluministe,
precum ºi a tuturor popoarelor slave din Europa de Est. Eurasianiºtii secolului
XX au exploatat „axiologia“ pan-slavistã. Pentru Piotr Saviþki, Nikolai Trubeþkoi
ºi Gheorghi Vernadski, Rusia era o lume complet diferitã atât de cea occidentalã,
cât ºi de cea asiaticã. Tradiþiile ortodoxe, cultura slavã ºi cea turcã se combinau
fãrã rest în viziunea eurasianiºtilor, din acest mix cultural rezultând un ethos mo-
nolitic, perfect finisat ºi fãrã breºe, care învãluia întreg spaþiul eurasiatic. Dar dincolo
de izomorfimsul tradiþiilor distincte ce intrã în formula culturalã a eurasianis-
mului, e de remarcat teza fundamentalã a eurasianiºtilor. Aflatã între Europa ºi
Asia, Rusia este o monadã spiritual-civilizaþionalã. Rusia este Eurasia.

Interesant este principiul „ideocratic“ prezent în scrierile lui Piotr Saviþki ºi
pe care-l explicã Aleksandr Dughin. „Ideocraþia este un termen care uneºte toate
formele de conducere nedemocratã, neliberale, bazatã pe motivaþiile nemateria-
liste ºi neutraliste“7. Principiul ideocratic vehiculat de Saviþki ar urma sã gene-
reze un stat eurasiatic construit de jos în sus, deci un stat care sã valorifice tra-
diþiile „organice“ ale Eurasiei ºi diriguit de lideri spirituali. Ce altã manifestare
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instituþionalã putea sã serveascã mai bine veleitãþile soteriologice ale poporului
rus decât un stat cu alurã teocraticã? Nu ºtim. Ce ºtim este cã teocraþia s-a transformat
adeseori în autocraþie, care a produs atât o „organicitate“ specificã, cât ºi „liderii
spirituali“ devotaþi acelei organicitãþi printr-o construcþie de sus în jos. De altfel,
atunci când vorbeºte despre propensiunea anti-occidentalã a civilizaþiei Orien-
tului, Dughin precizeazã ºi formele politice prin care aceasta s-a concretizat:
„URSS, China comunistã, Japonia de pânã la 1945 sau Iranul lui Khomeyni“8.
Ce nu spune Dughin, este cã resorturile anti-occidentalismului oriental sunt cât
se poate de occidentale. Eurasianismul a preluat integral perspectiva gnosticã
asupra istoriei. Sfântul Augustin propunea o distincþie clarã între istoria mun-
danã, în care structurile imperiale se nasc, cresc ºi se dizolvã, ºi istoria transcen-
dentalã, a cetãþii lui Dumnezeu, singura care conducea cãtre o destinaþie eshato-
logicã. Istoriei profane îi lipsea acest atribut, întrucât istoria profanã aºtepta sfâr-
ºitul stabilit în afara cadrului ei comprehensiv. O nuanþã a fost introdusã de
Joachim da Fiore, reprezentatul umanismului renascentist, care considera cã
mântuirea poate avea loc ºi în istoria profanã, dar nu ca urmare a acþiunii unei
instituþii mundane, ci ca urmare a manifestãrii spiritului transcendental în istorie.
Da Fiore pãstra deci determinaþiile divine ale mântuirii, deºi aceasta urma sã
aibã loc în lume, nu în împãrãþia lui Dumnezeu9. Filosofii iluminiºti au valori-
ficat ideile lui da Fiore echivalând împlinirea umanitãþii cu progresul, desfãºurat
în timp ºi spaþiu, independent de orice înrâurire transcendentalã. Progresul uma-
nitãþii pare sã depindã în secolul XXI de diseminarea reperelor eurasianiste la
scarã globalã. Se precizeazã astfel lineamentele ideologice ale eurasianismului,
doctrinã care susþine cã impulsul istoriei rezidã în tensiunea geopoliticã ireduc-
tibilã dintre puterile mãrii ºi puterile uscatului. Dacã talasocraþiile se definesc ca
democratice, comerciale ºi pragmatice, telurocraþiile sunt ideocratice, cu orga-
nizare ierarhicã ºi cãlãuzite de un ideal religios. E limpede cã astfel de „realitãþi
sociologice“ nu pot fi decât divergente. De aici derivã ºi principala meteahnã a
eurasianismului, care forþeazã realitatea socialã sã se înghesuie într-un ideal tip
lipsit de supleþe.

Direcþia pan-slavistã ºi cea eurasianistã au fost recuperate în anii ’90 de curentul
neo-eurasianist care considera prãbuºirea Uniunii Sovietice drept cea mai mare
catastrofã a istoriei. Motivul: odatã cu dispariþia unei structuri imperiale care se
suprapusese cu spaþiul eurasiatic, cine avea sã mai apere cultura Eurasiei de ºar-
jele civilizaþionale ale unui Occident prea puternic, având Statele Unite aleAme-
ricii ca vârf de lance?

Ce e de remarcat în primul rând în cazul neo-eurasianismului este mahmu-
reala ideologicã. O combinaþie mai post-modernã decât cea dintre naþionalism,
comunism ºi o serie de repere smulse tradiþiei ortodoxe dificil de imaginat. În al
doilea rând, la fel ca ºi în cazul eurasianismului, ies în evidenþã mistificãrile ide-
al-tipice. Occidentul ca Gesellschaft, Eurasia ca Gemeinschaft. Statele Unite ale
Americii ca Zivilisation, Eurasia ilustratã ca ºi Kultur, Occidentul ca Lumea
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Nouã, Orientul ca Lumea Veche. „Orientul geopolitic reprezintã antipodul Occi-
dentului geopolitic. În locul modernizãrii economice, aici predominã formele
tradiþionale, arhaice, ale producþiei de tip corporativ, de breaslã («a (sic) þãrii în
dezvoltare»). În locul constrângerii economice, statul foloseºte cel mai mult con-
strângerea «moralã» sau cea fizicã (Legea Ideii ºi Legea Forþei). În locul «demo-
craþiei» ºi a (sic) «drepturilor omului», Orientul tinde spre totalitarism, socialism
ºi autoritarism (...)“10. Sunt diferenþe nete între Statele Unite ale Americii ºi Fe-
deraþia Rusã în ceea ce priveºte nivelul tehnologic, productivitatea muncii, efi-
cienþa instituþionalã, calitatea vieþii etc. Dar e evident exageratã viziunea care
prezintã America drept sinteticã, complet secularizatã ºi strivitã de standardele
crono-spaþiale ale modernitãþii, în vreme ce Rusia este organicã, pastoralã ºi a-
flatã în illo tempore. Arealurile Federaþiei Ruse care încã sfideazã modernitatea
(ne referim mai ales la zona siberiacã) au fost supuse unei modernizãri intense
ºi violente, dar ineficiente. Nu e limpede la ce tip de arhaism se referã Dughin
atunci când aminteºte de „þara în dezvoltare“. La cel tradiþional, specific societã-
þilor care n-au intrat în contact cu modernitatea, ºi care sunt locuite în continuare
de inºi nedeprinºi cu agricultura ori cu creºterea animalelor, sau la arhaismul
produs de modernitate? Adicã un arhaism economic, indus de dezvoltarea subdez-
voltãrii. În acord cu distincþia Kultur-Zivilisation, Dughin se referã mai degrabã
la arhaismul specific societãþilor pre-moderne, prezent îndeosebi în zona siberiacã,
cu repere valorice deloc sau slab contagiate de ideile utilitariste ale modernitãþii.
Dar realitãþile sociale ale Rusiei începutului de secol XXI, mai ales cele speci-
fice Rusiei rurale, vãdesc mai curând un „arhaism“ de felul dezvoltãrii subdez-
voltãrii, un subtip al modernitãþii ce genereazã un univers cultural, politic ºi eco-
nomic în care idilicul specific lumilor pre-moderne nu doar cã nu e prezent, dar
dacã este angajat din punct de vedere conceptual, el transformã orice discurs
într-o demagogie deºãnþatã. Prin urmare, Eurasia ca Lumea Veche aflatã pe un
palier ontologic distinct de cel modern e o proiecþie ideologicã exageratã, con-
trazisã la tot pasul de starea socialã a Rusiei.

În al treilea rând, þelul eurasianiºtilor este acela de a nu permite transformarea
secolului XXI într-un secol american. Percepþia împãrtãºitã de eurasianiºti în
privinþa Statelor Unite ale Americii nu diferã cu mult de cea a unor personalitãþi
marcante ale culturii occidentale interbelice, care zugrãveau o Americã avansatã
din punct de vedere tehnologic, dar lipsitã de culturã. Mustind de Zivilisation,
adicã de raþiune, tehnologie, materialism ºi capitalism finaciar, America era vã-
duvitã de Kultur, manifestã prin planul de eliberare a insului din „cuºca de fier
a capitalismului“ ºi de redare a demnitãþii acestuia în cadrul comunitãþii etnice,
de voinþã ºi de destin cu ajutorul unui stat totalitar. Acelaºi Amerikanismus —
culturã de masã, fordism, taylorism (organizarea existenþei sociale pe principiile
benzii rulante) — care primejduia odinioarã „sufletul“ german, asediazã, în vi-
ziunea eurasianiºtilor, sufletul rus în debutul secolului XXI. Rãspunsul eurasia-
niºtilor pentru contracarea impulsului atlantist (american) este poporul ºi doc-
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trina eurasianistã. De remarcat aici cã în vreme ce obiectul geopoliticii clasice este
statul-naþiune, viziunea geopoliticã a eurasianiºtilor respinge principala manifestare
a modernitãþii ºi se concentreazã asupra poporului. Strategia geopoliticã ce pivoteazã
în jurul poporului, cea mai extinsã formã a comunitãþii tradiþionale, iar nu în ju-
rul statului-naþiune este cea de-a patra trãsãturã marcantã a eurasianismului.

Prea multã viziune, prea puþin pragmatism

Ajunºi în acest punct, ºi înainte de a trage concluziile lucrãrii, se impun niºte
clarificãri. Raportarea laAleksandr Dughin nu este întâmplãtoare. Bazele geopo-
liticii, tradusã ºi în limba românã în 2011, dupã cum s-a vãzut din citatele anteri-
oare, nu reprezintã doar material de analizã de oportunitate privind geopolitica
rusã pentru specialistul din România. Altfel spus, nu este prima carte din biblio-
tecã pe care o gãseºti dacã vrei sã vezi ce mai este de actualitate în geopolitica
rusã — este, din multe puncte de vedere, singura.

Cu merite instituþionale ºi propagandistice certe în contractarea “mãritiºului“
dintre neo-eurasianism ºi conservatorismul radical în lumea intelectualã ruseascã
de dupã prãbuºirea URSS-ului, Dughin este de o bunã vreme singura interfaþã
publicã dintre geopolitica ruseascã ºi spaþiile de la vest de fosta Uniune Sovie-
ticã. O discuþie cu câþiva tineri colegi ruºi ºi ucraineeni prilejuitã de participarea
la o conferinþã comunã ne-a demonstrat cã, într-un fel,Aleksandr Dughin este cumva
mai cunoscut, ºi sigur mai citit, printre cercetãtorii din România, Germania sau
Franþa — în mãsura în care aceºtia au interese privind geopolitica Rusiei sau,
mai ales, doctrina eurasianistã — decât în Rusia. Oarecum anecdotic, povestea
geopoliticianului rus este cea a salamului de export din perioada socialistã — era
produs în þarã dar consumat aici doar în mãsura în care fãcea parte din loturile
refuzate în Occident.

Pe de altã parte, miturile privind influenþa politicã a lui Dughin în cercurile
puterii ruseºti din 2000 pânã în ziua de astãzi nu sunt totuºi relevante, indiferent
de încãrcãtura lor de adevãr. Nu este relevant nici mãcar în ce mãsurã neo-eura-
sianismul autorului are consecinþe în configurarea doctrinei/strategiei de securitate
a Rusiei lui Putin sau mentoratul pe care Der Spiegel i-l atribuia asupra partidu-
lui prezidenþial din Rusia atunci când îi prezenta cãrþile publicului german.

Geopolitica luiAleksandr Dughin, didacticã pe alocuri, misticã ºi spiritualistã
în mare parte, trãdeazã un autor de mare teorie, în cel mai curat spirit al geopoli-
ticii clasice, uzând din plin de accentele lui Saviþki ºi Gumiliov (ºi fiind, în acest
sens, ºi interfaþa gândirii eurasianice clasice atât cu specialiºtii din afara Rusiei,
cât ºi, probabil, cu publicul rusesc de azi). Ca orice autor de mare teorie, are
dispreþ pentru empiric, nu se împiedicã în fapte care îl infirmã pe alocuri ºi are
oroare de chestiuni verificabile. Marea teorie în geopoliticã urmeazã logica ma-
rilor spaþii: ori devine un simplu act de culturã, identificabil într-un context isto-
ric, ori îºi creeazã propriul conþinut ºi îºi îndeplineºte profeþiile dacã îºi gãseºte
un vehicul politic adecvat ºi un moment potrivit. Dupã unii, momentul lui
Dughin a trecut, Rusia scoþând la rampã geopoliticieni, diplomaþi, specialiºti în
relaþii internaþionale care abordeazã mult mai tehnic ºi mai sofisticat agenda de
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politicã externã. Neo-eurasianismul ºi conservatorismul radical de tip Dughin
reprezintã însã o stare de spirit — nu ce este inovativ ºi exotic intereseazã la geo-
politicianul rus, ci faptul cã el este unul dintre cei care au formulat asocierea
dintre cele douã doctrine în planul poziþionãrii internaþionale a noii Rusii. Poate
cã nu este omul pe care sã îl pui ministru de externe, dar dacã ministrul de ex-
terne îl citeºte (sau pe alþii asemãnãtori)? Neo-eurasianismul are prea multã vi-
ziune ºi prea puþin pragmatism. El are potenþial însã de a furniza doctrina de
substrat, „instituþiile“ doctrinei/strategiei de securitate ale unei Rusii pe care chiar
Bazele geopoliticii o calificã drept încã o fazã intermediarã între URSS ºi ce ar
trebui sã fie o Rusie idealã din punct de vedere geopolitic.

În loc de concluzie

Göran Dahl a sesizat direcþiile preferate ale conservatorismului radical atunci
când acesta se insinueazã în câmpul geopoliticii11. În bunã mãsurã, aceste direc-
þii coincid cu lineamentele discursive ale eurasianismului. Este vorba despre:

— Anti-americanism (antipatia faþã de marile companii transnaþionale ale
Americii);

— Dispreþul faþã de cultura de masã a Americii;
— Respingerea multiculturalismului;
— Dezacordul cu unipolaritatea (America ca unicã super-putere).
Articolul nostru, în ceea ce priveºte reperele neo-eurasianimsului, s-a întemeiat

îndeosebi pe viziunea elaboratã de Aleksandr Dughin, un personaj mai degrabã
marginal în Federaþia Rusã atât în general, în perimetrul dezbaterilor tipice geo-
politicii formale (de tipar academic), cât ºi în particular, în câmpul discursului
neo-eurasianist. Cu toate acestea, reperele neo-eurasianiste trasate de Dughin nu
ies din tipicul eurasianist forjat de Piotr Saviþki. Conservatorismul radical articulat
de Dughin iese în evidenþã prin caracterul anti-reflexiv al eurasianismului. Dughin
este deci mai degrabã adeptul reflexului ºi mai puþin adeptul reflexivitãþii. Astfel,
când statul ºi naþiunea îl someazã, individul trebuie sã se supunã fãrã sã crâcneascã.
Ceea ce înseamnã cã, întrucât statul ºi naþiunea sunt sacre, identitãþile subiective
ºi gândirea raþionalã sunt suspendate. Dupã Dughin, civilizaþia occidentalã este
inamicul, iar cultura rusã reprezintã digul de apãrare. El preia din conservatoris-
mul german interbelic ideea spaþiului mare (Grossraum), ca singur spaþiu capa-
bil sã-ºi asigure suveranitatea. Când afirmã cã suverane pot fi doar suprastatele,
Dughin vãdeºte vocaþia imperialã a conservatorismului radical insinuat în zona
geopoliticii. De altfel, Dughin afirmã rãspicat cã Rusia, dacã nu va redeveni im-
periu, atunci nu va mai fi nimic. Tensiunea dintre nomosul mãrii ºi nomosul pã-
mântului, poporul rus ca organism soteriologic, ce instrumentalizeazã imperiul
pentru salvarea universalã ºi poporul ca nucleu al preocupãrilor geopolitice sunt
alte idei tipice conservatorismului radical vehiculate de Dughin.

Elemente specifice conservatorismului radical s-au inserat ºi în identitatea
strategicã susþinutã de George W. Bush. Este vorba despre excepþionalismul
american (poporul american singura forþã moralã la nivel internaþional) ºi unila-
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teralismul manifestat de SUA în zona politicii mondiale, exprimat prin ignorarea
instituþiilor de securitate internaþionale ºi prin doctrina preventivã. La prima ve-
dere, diferenþa majorã dintre doctrina Bush ºi doctrina Putin rezidã în estompa-
rea elementelor mistice din prima. Cu toate acestea, accentele metafizice ale ex-
cepþionalismului american sunt stridente. Totodatã, conservatorismul radical din
spatele doctrinei Bush nu este îndreptat împotriva vreunui stat anume, chestiune
facil de explicat atâta vreme cât adversarul principal al SUA în debutul secolului
XXI este islamul militant.

În general, conservatorimsul radical promoveazã identitãþi închise. Ca adept
al particularismului istoric, unui conservator radical îi va fi relativ dificil sã in-
teracþioneze eficient cu un alt conservator radical, întrucât poate interpreta parti-
cularismul istoric reprezentat de acesta din urmã ca o potenþialã ameninþare la a-
dresa culturii ºi poporului pe care le reprezintã. O astfel de atitudine va perpetua
în perimetrul relaþiilor internaþionale, esenþa politicului — distincþia prie-
ten/adversar — identificatã de un alt reprezentant al conservatorismului radical,
Carl Schmitt12, cu consecinþe neliniºtitoare pentru stabilitatea politicii mondiale.
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