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Rusia a avut întotdeauna o poziþie esenþialã în geopolitica clasicã. Încã de la
începutul secolului al XX-lea, în scrierile lui Halford Mackinder1, „pãrintele
gândirii geopolitice“, se constatã cristalizarea viziunii geopolitice care descrie
Rusia ca heartland-ul Eurasiei ºi al întregului sistem internaþional2. Atât în tim-
pul Rãzboiului Rece, cât ºi în perioada de dupã sfârºitul acestuia, viziunea rusã
eurasianã s-a bazat pe ideile geopolitice conturate de Mackinder, cu scopul de a
se înþelege foarte clar cã Rusia are o „identitate unicã“, distinctã de cea a Vestului3.
Renaºterea gândirii geopolitice reprezintã unul dintre cele mai interesante fe-

nomene din Rusia postsovieticã. Începând cu a doua jumãtate a anilor ’90, po-
litica externã rusã a început sã se întoarcã din ce în ce mai mult la concepþiile
geopolitice ale sferelor de influenþã. În ciuda faptului cã Rusia, ca succesor al
URSS, s-a confruntat cu mari probleme economice, politicile strategice ale
Kremlinului au fost ºi sunt bazate pe gândirea geopoliticã. În cele ce urmeazã ne
vom referi la douã dintre tendinþele cele mai proeminente de gândire geopoliticã
din Rusia: eurasianismul ºi curentul prooccidental.

I. Eurasianismul

Unul dintre conceptele cheie pe care se bazeazã gândirea geopoliticã din Ru-
sia este cel de eurasianism. Acest concept presupune ca Rusia, un stat eurasian
care cuprinde naþionalitãþi diferite, sã urmeze propria cale socialã ºi geopoliticã,
distinctã de cea a Vestului4. Eurasianismul este orientat cãtre sud ºi cãtre est ºi
vizeazã contopirea populaþiilor ortodoxe ºi musulmane. Din perspectivã geopo-
liticã eurasianismul este un amestec neobiºnuit în care ideologia comunistã, na-
þionalismul ºi fundamentalismul ortodox coexistã. Ideea eurasianicã este sus-
þinutã de trei mari ºcoli de gândire geopoliticã: Noua Dreaptã, Comuniºtii Eura-
siani ºi Centraliºtii Democraþi.
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Noua Dreaptã

ªcoala de gândire eurasianã Noua Dreaptã a apãrut la începutul anilor ’90 ºi
se bazeazã pe naþionalismul rusesc. Puternica propagandã fãcutã de ziarul extre-
mist Zavtra acestui concept geopolitic i-a consacrat pe Aleksandr Prohanov, edi-
torul ziarului, ºi pe Aleksandr Dughin, fostul director al ziarului, ca principali
susþinãtori ai eurasianismului. Alehsandr Dughin este unul dintre cei mai influ-
enþi specialiºti în materie de politicã externã (cunoscut ºi ca unul dintre ideologii
Marelui Stat Major al Forþelor Armate). A publicat în anul 1997 lucrarea Osnovy
geopolitiki: geopoliticheskoe budushchee Rossii (Principiile geopoliticii: viito-
rul geopolitic al Rusiei), în care descrie scopurile Rusiei în raport cu vecinii sãi
din Vest. Dughin face distincþia între societãþile orientate cãtre mare ºi cele ori-
entate cãtre uscat, subliniind suprapunerea Vestului cu puterea maritimã ºi a Es-
tului cu cea a uscatului. Mai concret, susþine cã o alianþã între Rusia, Germania,
Japonia ºi Iran ar putea deveni o barierã în calea influenþei americane în Europa
ºi Asia5. Pentru Dughin frontierele noi sunt inevitabile, iar unele regiuni ar tre-
bui, din nou, împãrþite. În ambele cazuri, cel mai important scop ar fi, dupã pãrerea
sa, crearea amiabilã de zone neutre în cadrul cãrora sã existe libertate maximã în
sfera culturalã, economicã ºi socialã, dar care sã fie dependente strategic de
Moscova. Scopul final, în aceastã perspectivã, ar fi „finlandizarea“6 întregii Eu-
rope, dar teritoriile strâns legate de Rusia ar trebui mai întâi reorganizate7. Mulþi
specialiºti considerã cã lucrarea Osnovy geopolitiki: geopoliticheskoe budushchee
Rossii este rezultatul unei contribuþii semnificative a ofiþerilor de la Academia
Militarã a Statului Major General8.
În timpul primului mandat al fostului preºedinte Vladimir Putin, reprezen-

tanþii eurasianismului mesianic, conduºi de radicalul de dreapta Aleksandr Du-
ghin, au devenit din ce în ce mai direcþi. Dughin a reuºit sã reuneascã sub stindardul
miºcãrii Eurasia, pe care a constituit-o în aprilie 2001, forþele de securitate ºi militare
ruse, instituþiile politice, Biserica Ortodoxã Rusã ºi comunitatea musulmanã. El
a devenit, de asemenea, consilierul politic al preºedintelui Dumei, Ghenadi Selezniov,
ºi membru al Consiliului de Geopoliticã, afiliat biroului prezidenþial.
Pentru Dughin ºi discipolii sãi, „Eurasia este bazatã pe ideea unui duºman co-

mun — Lumea Atlanticistã“ ºi, mai ales, Statele Unite ºi Marea Britanie. Rusia,
argumenteazã aceºtia, poate sã se opunã influenþei lor distrugãtoare prin crearea
Uniunii Eurasiei (în cadrul graniþelor fostei URSS), ai cãrei principali aliaþi vor
fi Iran, India, China ºi þãrile arabe din Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord9. Po-
trivit lui Dughin, „civilizaþia eurasianicã“ este, cu siguranþã, noneuropeanã pen-
tru cã respinge complet valorile liberale ale Europei. Într-un articol publicat în
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Krasnaia Zvezda, 29 mai 2001, el a susþinut cã eurasianismul e pe cale sã devinã
ideologia comunã a întregii clase politice. Dupã apariþia, în noiembrie 2000, a
articolului lui Putin „Rusia întotdeauna s-a considerat o þarã eurasianã“, Dughin
a declarat cã Putin este, cu siguranþã, în tabãra eurasianicã. În acel articol, Putin
vorbea despre o „casã eurasianicã comunã“ ºi despre Rusia ca „un centru de inte-
grare ce leagã Asia, Europa ºi America“10. Comentând articolul, Dughin s-a arã-
tat însã împotriva includerii Americii pe lista continentelor între care Rusia ar
trebui sã fie element de legãturã11.
Unele aspecte ale politicii externe ruse din anul 2000 ºi din prima jumãtate a

anului 2001 au dat impresia unei legãturi între acþiunile lui Putin ºi viziunea geo-
politicã a lui Dughin. De exemplu, relaþia specialã cu Germania (cãreia îi furni-
zeazã circa 70% din necesarul energetic), vizitele preºedintelui în India ºi China,
dialogul cu Japonia ca ºi relaþiile din ce în ce mai strânse cu Iranul au fost vãzute
ca semne ale influenþei lui Dughin12.
Aleksandr Prohanov, în plus faþã de Dughin, susþine cã Noul Imperiu Eura-

siatic ar trebui sã se constituie ca o societate multietnicã, mai curând, decât ca
una monoetnicã13. El considerã cã, în scopul menþinerii puterii ºi creºterii influ-
enþei sale, Rusia trebuie sã aibã relaþii bune cu Iran, Irak ºi Turcia.
Un alt susþinãtor al modelului eurasian Noua Dreaptã este fostul prim-minis-

tru rus, Evgheni Primakov, a cãrui politicã este identificatã cu promovarea idei-
lor orientalismului. În lucrarea sa, publicatã în anul 1983, Vostok posle krakha
kolonialnoy sistemy (Estul dupã cãderea sistemului colonial), Primakov argu-
menteazã cã rolul Rusiei a fost sã fie tutorele drepturilor „Estului prigonit“14.
Aceastã idee a fost reflectatã în politica lui Primakov ca prim-ministru, perioadã
în care a promovat dezvoltarea relaþiilor Rusiei cu aºa-numitele statele „rogue“15
din Orientul Mijlociu.

Comuniºtii euroasiani

Cea de-a doua ºcoalã de gândire geopoliticã eurasianicã este reprezentatã de
abordarea neo-sovieticã sau viziunea comunistã asupra Rusiei în cadrul URSS.
Comuniºtii eurasiani susþin ideea eurasianismului ºi fac apel la amintirea vremu-
rilor când ruºii erau respectaþi pe plan internaþional ºi aveau un statut aparte sub
umbrela Uniunii Sovietice.
Principalul susþinãtor al comuniºtilor eurasiani este liderul Partidului Comu-

nist, Ghenadi Ziuganov. În cartea sa, Za Gorizontom (La orizont), publicatã în
anul 1995, Ziuganov argumenteazã cã existã o legãturã istoricã între interpretarea
rusã a termenului de „comunitate“ ºi „comunalismul“ dogmei ortodoxe. Din aceastã
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perspectivã, Ziuganov pledeazã ca Rusia sã fie „apãrãtorul“ tuturor societãþilor
tradiþionale, care pentru el sunt de tip socialist16.
În lucrarea sa de referinþã, Geografiia pobedii: osnovi Rossiiskoi geopolitiki

(Geografia Victoriei: fundamentele geopoliticii ruse), publicatã în anul 1997,
Ziuganov întãreºte argumentele formulate anterior pentru a demonstra existenþa
„incompatibilitãþii“ totale între civilizaþia vesticã ºi Rusia. Motivele profunde pentru
nonconvergenþa acestor douã civilizaþii se gãsesc în „infrastructura“ politicã a sta-
telor vestice, ce reflectã forma de guvernãmânt democraticã de tip atenian.Aceasta
din urmã, accentueazã Ziuganov, mai înglobeazã ºi o altã caracteristicã a demo-
craþiei clasice greceºti, ºi anume împãrþirea societãþii între cetãþeni ºi sclavi.
În opinia lui Ghenadi Ziuganov, toate conceptele geopolitice ale Rusiei, de la

„Moscova — a Treia Romã“ la „doctrina Brejnev“, au avut douã scopuri funda-
mentale ce asigurã securitatea naþiunii. Primul implicã Rusia ca stat ce trebuie
sã-ºi defineascã o „autarhie politico-militarã“, al doilea implicã constituirea în
cadrul graniþelor sale naturale a unui „Spaþiu Larg“17. Acestea au rolul de a asi-
gura popoarelor o securitate totalã. Acest concept stabileºte prioritãþile geopo-
litice ale Rusiei, prin recunoaºterea importanþei prosperitãþii economice ºi stabi-
litãþii sociale ca fundament al asigurãrii securitãþii naþionale. Aceiaºi factori con-
tribuie la pãstrarea integritãþii teritoriale ºi la consistenþa unei forþe geopolitice,
distincte de Vest, care îºi defineºte interesele în cadrul „Spaþiului Larg“ apropiat.
În privinþa orientãrii Rusiei înspre Est, geopoliticianul rus considerã cã „la

sfârºitul secolului al XX-lea, devine din ce în ce mai evident cã o alternativã la
hegemonia civilizaþiei vestice o reprezintã calea Islamului“. În acest sens, Rusia
trebuie sã formeze o coaliþie compactã în care populaþiile ortodoxe, ce vor avea
drept scop dezvoltarea unor relaþii apropiate cu Islamul radical, vor coexista ar-
monios cu acesta. Potrivit lui Ziuganov, punctele forte de interes geopolitic ºi
strategic pentru Rusia le reprezintã teritoriile fostei URSS: „Rusia se aflã, din
nou, în faþa nevoii de a rezolva trei sarcini geopolitice pe care le-a înfruntat ºi
acum patru sute de ani: accesul laMarea Neagrã, accesul laMarea Balticã, împreunã
cu teritoriile ruseºti, ºi determinarea exactã a frontierelor în sud ºi sud-est. Dar
acum nu avem la dispoziþie trei sute de ani pentru a rezolva aceste sarcini“18.
Într-un stil expansionist neo-Mackinderian, Ziuganov insistã cã „principalul

obiectiv geopolitic“ pentru Rusia este asigurarea controlului „heartland-ului“ ºi
cã „doar obþinerea acestuia va garanta securitatea naþionalã a statului rus“. Acest
„control“, vital pentru securitatea Rusiei, poate fi cel mai bine realizat printr-o
„uniune interstatalã“, cel puþin sub forma unei confederaþii în cadrul cãreia prin-
cipalii candidaþi sunt Rusia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Tadjikistan ºiArme-
nia; mai puþin promiþãtoare sunt Ucraina, Uzbekistan, Georgia ºi Moldova. Deloc
surprinzãtor, aderarea Letoniei este vãzutã ca fiind o posibilitate îndepãrtatã19.
Pentru Ziuganov, un principiu fundamental în care crede cu tãrie este acela cã în
epoca actualã implementarea principiilor geopolitice a devenit de extremã ur-
genþã ºi, prin urmare, Rusia ar trebui sã aibã o strategie geopoliticã clarã.

88 OANA SIMION 4

————————
16 Olga Koulieri, op. cit., p. 28.
17 Ghenadi Ziuganov, Geografiia pobedi: Osnovi rossiiskoi geopolitiki, Moscow, 1997, p. 130.
18 Ibidem, pp. 134-135.
19 Ibidem, p. 255.



Centraliºtii democraþi

O altã ºcoalã de gândire geopoliticã este reprezentatã de Centraliºtii Demo-
craþi. Fiind cei mai moderaþi eurasianiºti, ei pledeazã pentru un stat puternic, ba-
zat pe o democraþie de tip occidental, pe neonaþionalismul rus ºi identitatea lui
unicã20. Centraliºtii democraþi vãd Rusia ca o civilizaþie distinctã, al cãrei destin
geopolitic este de a uni Europa ºi Asia prin stabilizarea Eurasiei ºi sporirea influ-
enþei geopolitice ruse. Valorile culturale ruse, interesele ºi politica sa sunt in-
compatibile cu Occidentul. Scopul Rusiei este de a-ºi urma tradiþia culturalã prin
dezvoltarea identitãþii naþionale ºi cooperarea cu naþiunile din Eurasia. Centra-
liºtii susþin dezvoltarea economicã rusã în cadrul economiei de piaþã ºi iau în
considerare cooperarea cu Vestul ºi organizaþiile internaþionale.
Directorul Centrului pentru Studii Militare Strategice al Marelui Stat Major,

Vladimir Ostankov, este unul dintre reprezentanþii centraliºtilor democraþi. Os-
tankov considerã cã în sistemul în schimbare al relaþiilor internaþionale Rusia ar
trebui sã regândeascã prioritãþile sale ºi noul sãu potenþial geopolitic21. El vede
Rusia, care este centrul Eurasiei, ca o legãturã ºi un spaþiu geopolitic în triun-
ghiul Oceanul Atlantic — Oceanul Pacific — Oceanul Indian22. Potrivit lui Os-
tankov, Federaþia Rusã trebuie sã-ºi foloseascã spaþiul de influenþã geopoliticã,
potenþialul economic ºi reþelele de transport, conductele de petrol ºi gaze na-
turale pentru a-ºi asigura dezvoltarea economicã ºi legãturi cu diferite culturi ºi
civilizaþii. Interacþiunea în spaþiul ex-sovietic, cooperarea cu Uniunea Europeanã
ºi SUA sunt vãzute ca mãsuri necesare pentru politica externã rusã. Cu toate
acestea, Ostankov susþine cã o cooperare pe termen lung cu SUAeste periculoasã,
deoarece ambele puteri au interese în Eurasia. El se opune extinderii NATO ºi
sprijinã o cooperare politicã ºi economicã strânsã cu Orientul Mijlociu23.

II. Curentul prooccidental

ªcoala de gândire geopoliticã „prooccidentalã“ este reprezentatã de Dmitri
Trenin, director pentru programele de politicã externã la Carnegie Center de la
Moscova24. Lucrarea lui Trenin, The End of Eurasia: Russia on the Border Between
Geopolitics and Globalization (Sfârºitul Eurasiei: Rusia între geopoliticã ºi glo-
balizare), publicatã în anul 2002, reprezintã un rãspuns dat proiectelor geopoli-
tice ruse de tip conservator ºi expansionist. Potrivit geopoliticianului proocci-
dental, Federaþia Rusã, pãstrându-ºi cea mai mare parte a teritoriului fostei URSS,
a fost aproape în mod firesc aruncatã în rolul geopolitic al URRS — doar ca sã
descopere cã era imposibil sã joace rolul predecesoarei sale. Federaþia Rusã cu-
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prinde încã elemente fundamentale ale statului tradiþional rus, este localizatã între
Europa ºi Asia, însã ºi-a pierdut calitatea de centru de gravitaþie al continentului25.
Teza lui Trenin este cã rolul Rusiei în spaþiul euroasiatic s-a încheiat. Dupã

trei secole de „expansionism“ ºi „imperialism“ a intervenit inevitabilul declin al
„imperiului“26. Ca realitate naturalã, dar ºi ca idee, Eurasia nu mai existã. A fost
distrusã de colapsul definitiv al imperiului rus, de ascensiunea noilor state ºi de
noile cerinþe antiimperiale cum ar fi globalizarea27.
Trenin considerã cã indiferent ce alegeri vor fi fãcute, epoca în care Eurasia

însemna Rusia s-a terminat, iar conceperea unei noi identitãþi ruse este o condiþie
sine qua non pentru stabilitatea internã a þãrii28. Pentru cã Eurasia nu oferã refu-
giu Rusiei în eforturile sale pentru o nouã identitate, ruºii trebuie sã se îndrepte
spre Europa. În opinia lui Dmitri Trenin, Rusia aparþine Europei din motive atât
spirituale cât ºi practice, în pofida dificultãþilor care pot apãrea, inclusiv a celor
create de situaþia internã din Rusia29.
Cea mai mare parte a lucrãrii The End of Eurasia: Russia on the Border

Between Geopolitics and Globalization se ocupã de „ajustãrile“ necesare Rusiei
pentru a cãpãta o identitate pur europeanã. Trenin numeºte aceste ajustãri „fa-
þadele“ Rusiei ºi le diferenþiazã în funcþie de zonele geopolitice. Astfel, în sud,
Rusia trebuie sã participe la „stabilitate“, prin reconstrucþia Ceceniei ºi iniþierea
unui amplu program economic. În Asia Centralã, Trenin considerã drept priori-
tarã securitatea militarã a Rusiei. Autorul defineºte un „perimetru de securitate“
al Rusiei, indispensabil în faþa ameninþãrilor islamiste care vin mai ales din Af-
ganistan. În Orientul Îndepãrtat al Rusiei, Trenin considerã cã soluþia constã în
valorificarea enormelor resurse —mai ales energetice — pe fondul modernizãrii
exploatãrii acestei regiuni30.
În pofida guvernãrii proaste ºi a economiei întârziate, Rusia, susþine Trenin,

este esenþialã în sistemul internaþional prin poziþia sa geograficã unicã în Eurasia.
Prin urmare, modul în care Rusia se va organiza în cadrul noilor sale graniþe va
avea impact direct asupra regimului intern rus ºi indirect asupra sistemului inter-
naþional. Cu certitudine, Eurasia va fi regiunea urmãritã cel mai atent la începutul
ºi la mijlocul secolului al XXI-lea. În orice caz, Eurasia nu va mai însemna Rusia31.
În lucrarea Vremia Iuga: Rossiia v Cecenie, Cecenia v Rossi (Timpul Sudului:

Rusia în Cecenia, Cecenia în Rusia) Trenin insistã asupra ideii cã rãzboiul cecen
este, de asemenea, un simbol unic al pierderii statutului de imperiu pentru Rusia.
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Uniunea Sovieticã a fost o continuare a Imperiului Rus. „Federaþia Rusã nu mai
este tocmai un imperiu, dar nicio democraþie în adevãratul sens al cuvântului.
Problema Ceceniei se aflã între aceste douã condiþii ale statalitãþii ruse. Succesul
evoluþiei pozitive a statului depinde, într-o mare mãsurã, de rezolvarea chestiunii
cecene“32.
De altfel, Trenin susþine în majoritatea lucrãrilor sale cã Rusia ar trebui sã

accepte un rol global mai mic, sã recunoascã rolul preponderent al Statelor Unite
în Eurasia ºi sã încerce sã se integreze în spaþiul occidental. Mai mult decât atât,
o relaþie strânsã cu Statele Unite este indispensabilã pentru modernizarea,
integrarea economicã ºi securitatea Rusiei33.

*
* *

Analiza ºcolilor de gândire geopoliticã din Rusia relevã preocuparea pentru
o situaþie geostrategicã în care realitatea dominantã este cea a pierderii de cãtre
Rusia a hegemoniei sale geopolitice dupã prãbuºirea Uniunii Sovietice. Raportat
la aceastã situaþie, modelele de politicã externã pe care le propun direcþiile geo-
strategice la care ne-am referit relevã orientãri aproape dihotomice: pe de o parte,
dinspre eurasianism, tendinþa de recâºtigare a influenþei Rusiei în lume ºi, pe
de altã parte, dinspre curentul prooccidental, evaluarea realistã a resurselor, abi-
litãþilor ºi capacitãþilor ruse actuale în contextul internaþional al zilelor noastre.
Aflatã în faþa unor tendinþe dihotomice, actuala politicã externã rusã are posi-
bilitatea de a opta „nedihotomic“ în planul practicii politice prin cãi de adecvare
diverse la realitãþile curente ale politicii internaþionale, deºi este greu de prevãzut
maniera în care o astfel de adecvare mai poate fi concordantã cu teza consacratã
a Rusiei ca pivot, heartland al Eurasiei ºi al întregului sistem internaþional.
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