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NEOEURAZIANIZMUS  –  CESTA K MULTIPOLARITE 

 

Erik  GERMUŠKA 

 

     Rozpadom sovietskeho bloku na prelome 80-tych a 90-tych rokov 20 storočia zaniklo 

bipolárne usporiadanie sveta. Tento dejinný prelom mnohí politológovia označujú za 

najväčšiu geopolitickú katastrofu 20. storočia. Bipolárny svet sa zmenil na unipolárny. 20 

rokov po tomto geopolitickom zlome možno vnímať ako „boj“ o prehodnotenie svetového 

poriadku, ktorý bol vykreovaný výsledkami 2. svetovej vojny.  Neoeurazianizmus je nielen 

novodobým konceptom vytvorenia protiváhy Západu, ale stáva sa novodobou koncepciou, 

ktorej cieľom je zmeniť sa na kľúčovú geopolitickú doktrínu.  

     Eurazianizmus bol ideovo-filozofickým hnutím ruských emigrantov v Európe v 20. a 30. 

rokoch 20. storočia, a to tesne po boľševickej revolúcii. Jedným z otcov eurazianizmu bol 

Nikolaj Trubeckoj (1890-1938). Jeho najvýznamnejším dielom je Európa a ľudstvo. Podľa 

názoru ruského politológa A. Dugina (2000, s. 631): „Najvýznamnejším aspektom v myslení 

Trubeckého a taktiež celého eurazianistického svetonázoru je potvrdenie radikálneho 

dualizmu civilizácií a zmyslu historického procesu ako konkurencie dvoch alternatívnych 

projektov.“ V tomto vyjadrení je zakódovaná silná aktuálnosť nového eurazianizmu. Ruskí 

geopolitici, nielen eurazianisti, ale aj slovanofili, vnímajú Rusko ako samostatnú a svojbytnú 

civilizáciu, ktorá nepatrí ani do Európy, ani do Ázie. Eurazianisti vnímajú „ruský svet“ 

v priamom protiklade k Európe a jej hodnotám. N. Trubeckoj sa vo svojom diele Európa 

a ľudstvo vyjadril k podstate eurazianizmu a forsíroval názor, že jediná a spoločná cesta 

vývoja civilizácií nejestvuje. Za takýmto smerovaním sa skrýva snaha  o presadenie jedinej  

konkrétnej agresívnej formy civilizácie, konkrétne románo-germánskej civilizácie, ktorá sa 

usiluje o univerzálnosť, jednotnosť, hegemóniu a absolútnosť. Práve také gigantické 

a rasistické nároky románo-germánskeho sveta a jeho túžba stať sa meradlom kultúry 

a dejinného progresu sú základom pre rozdelenie sveta na Európu na jednej strane 

a človečenstvo (ľudstvo) na strane druhej. Podľa N. Trubeckého nie je románo-germánsky 

svet zlý so svojou špecifickou kultúrou a predstavuje jeden z možných typov civilizácií. 

Neprijateľné je však jeho agresívne správanie k ostatným kultúram, jeho kolonializmus, 

dominancia, sklon k civilizačnej genocíde a zotročeniu všetkého, čo sa odlišuje od románo-

germánskeho sveta.  
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     Euráziu, totožnú s územím Ruského impéria a neskôr Sovietskeho zväzu, charakterizoval 

aj Peter Savickij. V jeho myslení bol „ruský svet“ definovaný ako niečo „stredové“, 

centrálne alebo vlastné v zmysle podstaty a bol doplnený o dva periférne svety – ázijský 

(Čína, India a Irán) a európsky. Euráziu, teda Rusko chápal ako svojbytnú duchovno-

historickú reálnosť. Jedným z kľúčových bodov eurazianizmu je Savického koncepcia 

„Mestorazvitie“. „Táto geopolitická reálnosť obsahuje a zahŕňa geografickú, etnickú, 

hospodársku a historickú zložku spoločnosti, ktoré spolu vytvárajú geografické indivíduum, 

živý organizmus, teda civilizáciu (landšaft).“ (Ištok, 2003, s. 134) P. Savickij chápal Rusko 

geopoliticky, teda nie ako národný štát, ale ako výnimočný typ civilizácie, ktorý sa vytvoril 

historicky na základe árijsko-slovanskej kultúry, turkického kočovníctva a pravoslávnej 

tradície. Podľa jeho mienky rozhodujúcu rolu v historickej tvorbe eurázijskej civilizácie 

zohrával a zohráva ruský národ, ktorý je syntézou slovanských a turkických koreňov.  Euráziu 

podľa P. Savického je potrebné budovať zhora na čele s duchovnými vodcami, t.j. na 

hodnotách všetkých subsubjektov tvoriacich danú civilizáciu, na hierarchickom usporiadaní 

moci a dominancii religiózneho ideálu. Hodnoty, ktoré sú vlastné ruskému svetu, sú 

v priamom protiklade k západným, ktoré tvoria liberálna demokracia, trhový mechanizmus 

a pragmatizmus.     

     Západný pohľad na geopolitiku a na rolu Ruska v nej je veľmi zaujímavý a mnohé jej 

východiská a výsledky sú dodnes aktuálne. Súčasní geopoltitci alebo tvorcovia 

zahraničnopolitických koncepcií vychádzajú práve z nich. Jedným z prvých a hlavných 

predstaviteľov týchto teórií bol A. Mahan, ktorý prišiel s teóriou morskej moci. Tá sa mala 

stať vo svete dominantnou a jej predstaviteľom mali byť Spojené štáty americké. Ďalším 

významným geopolitikom bol Angličan Halford Mackinder, ktorý vytvoril geopolitickú 

teóriu Haertlandu. Heartland je geograficky totožný s dnešným Ruskom, ktoré má podľa 

uvedeného teoretika absolútne strategickú polohu na zemeguli a nedá sa vojensky dobyť. Po 

1. svetovej vojne H. Mackinder sformuloval vo svojej knihe Demokratické ideály 

a skutočnosť (1919) svoj názor na úlohu Heartlandu. Podľa neho platí, že kto ovláda 

východnú Európu, ovláda Heartland, kto kontroluje Heartland, ten kontroluje svetový ostrov 

(Eurázia, Afrika); kto kontroluje ostrov, ten de facto riadi celý svet. Ostatný svet rozdelil H. 

Mackinder do vnútorného polkruhu (Európa, Arábia, Indo-Čína). Periférny okruh tvoria USA, 

Afrika a Oceánia. V roku 1943 tento významný geopolitik anticipoval aj vytvorenie 

bipolárneho sveta medzi ZSSR a USA.  

     Nemecký geopolitik Karl Haushofer rozpracoval teóriu o životnom priestore národov a 

nadväzoval ňou na západné imperialistické teórie. Hovoril o nutnosti rozširovania životného 
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priestoru veľkých a dynamických národov, ako bol práve ten nemecký. Teória o životnom 

priestore bola zneužitá Nemeckom a stala sa základom fašistickej ideológie.  

     Heartland, teda Rusko, má mimoriadne dôležité postavenie v západných geopolitických 

teóriách. Heartland je atraktívny svojou strategickosťou, nerastným bohatstvom i svojím 

vplyvom na okolitý svet. V konečnom dôsledku 2. svetová vojna a hlavné ťaženie Nemecka 

proti Sovietskemu zväzu nešli vo svojej podstate proti geopolitickým záujmom Západu. 

Špekulatívnosť USA a Veľkej Británie sa prejavila v tom, že druhý front spojenci otvorili až 

vtedy, keď bolo o výsledku vojny fakticky rozhodnuté.    

     Pojem Heartland používajú aj súčasní geopolitici, napríklad v USA Z. Brzezińsky 

a v Rusku A. Dugin. Tí tiež stotožňujú Heartland s územím Ruska alebo Sovietskeho zväzu. 

Z. Brzezinsky, dlhodobo hlavný ideológ americkej zahraničnej politiky, hovoril o potrebe 

nasmerovania zahraničnej politiky USA do priestoru, ktorý bezprostredne susedí 

s Heartlandom. Tento priestor sa v geopolitike nazýva Rimland, alebo vnútorný polkruh. 

Zaberá všetky ázijské (arabské) štáty a v súčasnosti aj Ukrajinu, Bielorusko a všetky  

stredoázijské postsovietske republiky.  

     Strategickosť a dôležitosť Heartlandu, Eurázie, alebo Ruska je z aspektu geopolitického 

obrovská. Odrazom toho sú aj geostrategické koncepcie USA, ktoré sa neustále pokúšajú 

o získanie trvalého vplyvu okolo Heartlandu, najmä tzv. vývozom demokracie a miešaní sa do 

vnútorných záležitostí suverénnych štátov, a to či už podporou „farebných revolúcií“ alebo 

priamymi vojenskými zásahmi.  

     Najvýznamnejším súčasným predstaviteľom neoeurazianizmu je Aleksander Dugin. Vo 

svojej najvýznamnejšej práci Osnovy geopolitiky, rozpracoval geopolitickú doktrínu 

súčasného Ruska. A. Dugin nadväzuje na názory „otcov“ eurazianizmu a budúcnosť Ruska 

spája iba s možnosťou vytvorenia impéria. Pre Rusko a Rusov inej cesty niet, ak si chcú 

zachovať svoju nezávislú a svojbytnú civilizáciu. A. Dugin je presvedčený, že u Rusov dnes 

niet štátnosti. Ruskú federáciu chápe ako istý prechodný typ štátu, ktorý musí smerovať 

k vytvoreniu impéria. Rusko je podľa neho geopoliticky nezakončené. Zavŕšenie tohto 

procesu vidí A. Dugin v získaní prístupu k nezamŕzajúcim moriam. Tento cieľ sa dá 

dosiahnuť výhradne iba vzájomne výhodným strategickým partnerstvom s kontinentálnymi 

mocnosťami ako je Európa, Čína, India a Irán. Základnou paradigmou neoeurazianizmu je 

oslobodenie sa spod diktátu atlantizmu – talasokracie, teda morskej moci (USA). Hlavným 

cieľom je vytesnenie USA a morskej moci z kontinentu, teda z Eurázie, ktorá predstavuje 

geografickú os histórie. Na takúto úlohu je podľa A. Dugina pripravené iba Rusko a ruský 

národ, ktorý je centrom jeho geopolitickej koncepcie. Okrem najstrategickejšej polohy má 
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Rusko k dispozícii ohromné množstvá nerastného bohatstva a energetických zdrojov a taktiež 

množstvo vojenského potenciálu, ktorý ako jediný môže konkurovať vojenskej moci 

atlantizmu.  

     „Projekt“ vytvorenia kontinentálneho bloku s názvom Eurázia počíta s vytvorením Impéria 

impérií. To znamená vytvorenie strategickej osi Berlín-Moskva-Tokio. To sú 3 hlavné centrá 

moci, ktoré podľa A. Dugina majú teoretickú perspektívu vzájomnej strategickej koexistencie. 

Rusko má čo ponúknuť v oblasti bezpečnosti, vojenskej ochrany,  prístupu k nerastým 

a energetickým surovinám, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie ekonomického rozvoja a na 

oplátku by Rusko mohlo získať prístup ku vysokým technológiám, ktoré sú zatiaľ 

nedostatkové. Ďalším strategickým partnerstvom je os Moskva-Teherán. Rozhodujúcim 

faktorom v týchto zväzkoch by mal byť princíp spoločného nepriateľa.  

     Rusko v tomto strategickom zväzku by malo zjednotiť všetky svoje časti z bývalého 

ZSSR. Možno konštatovať, že politika súčasného Ruska postupne speje k naznačenému cieľu.   

Geopolitické a ideologické kontúry nového Impéria-Eurázie by mali podľa A. Dugina 

vychádzať z vyvodenia dôsledkov krachu predchádzajúcich impérií. Eurázia by mala byť: 

- nematerialistickou, neateistickou, bez centrálne riadenej ekonomiky, 

- mala by mať buď len morské hranice, alebo spriatelené mocnosti, ktoré takýto prístup 

zabezpečia, 

- mala by mať pružnú a diferencovanú etnoreligióznu štruktúru vnútorného politicko-

administratívneho rozdelenia, t. j. mala by brať do úvahy etnické, religiózne, lokálne 

a kultúrne osobitosti častí impéria, 

- štát má mať účasť na ekonomike len v strategických sférach,  

- Eurázia sa má vrátiť k prameňu dlhovekého kresťanského svetonázoru, ktorého 

naplnením je pravoslávie, 

- má urobiť z národa hlavnú politicko-právnu kategóriu,  

- má poraziť atlantistickú líniu v Rusku, ktorá sa skrýva pod maskou ruského 

nacionalizmu, 

- má zabrániť privatizácii a kapitalizácii, trhovým a finančným špekuláciám, má sa 

orientovať na kolektívnu a štátnu kontrolu národa nad ekonomikou, 

- má zabezpečiť prechod od gubernátorského (administratívneho) delenia štátu 

k etnoreligióznemu deleniu, s maximálnym stupňom autonómie, ktorý bude 

ohraničený iba v politickej, strategickej a ideologickej suverenite. (Dugin,2000, s.212) 

     Dnešné Rusko na čele s tandemom Medvedev-Putin má vo svojich strategických 

prioritách práve eurazianistickú koncepciu, čoho dôkazom je (z ekonomického hľadiska) 
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vytvorenie colnej únie na teritóriu bývalého ZSSR, ktoré zatiaľ tvoria Rusko, Bielorusko 

a Kazachstan, no ochotu na vstup už prejavili aj ďalšie bývalé zväzové republiky. Ďalším 

znakom uskutočňovania eurazianistickej koncepcie v ruskej politike je zvýšenie prestíže 

a roly pravoslávnej Cirkvi, ktorá sa aktívne zapája do podpory ruskej politiky a prispieva 

k religióznemu zjednocovaniu všetkých pravoslávnych na území SNŠ. Rusko zaznamenáva 

najlepšie výsledky práve v posilnení väzieb so štátmi blízkeho zahraničia. 

     Na poli zahraničnej politiky Rusko v súčasnosti aktívne presadzuje strategické partnerstvo 

s EÚ na čele s Nemeckom, čo sa javí ako dejinný paradox po vzťahových peripetiách 

obidvoch štátov v časoch 2. svetovej vojny.  

     Aké sú teda perspektívy súčasného sveta a neoeurazianizmu? Myslím si, že bipolarita 

sveta je už nezvrátiteľná vzhľadom na to, že na mape sveta sa objavili ďalší významní svetoví 

hráči (Irán, Čína, Brazília, India), hoci ich sila z hľadiska kompaktnosti nie je až taká výrazná 

ako v prípade USA a Ruska. Svet nevyhnutne smeruje k multipolarizmu. 

     Čo sa týka perspektív neoeurazianizmu, v teórii sa javí ako možný, no v geopolitickej 

praxi sa ukazujú jeho slabé miesta v spojitosti s faktom, že západné centrá (Nemecko, 

Francúzsko a Anglicko) necítia potrebu odlúčiť sa od svojho kľúčového partnera --- USA. 

Súčasný stav Západu vyhovuje tak ekonomicky, ako aj geopoliticky. Dejinné skúsenosti, 

poznanie a geopolitické inklinácie istých štátov sú také zafixované, že Rusko sa ako 

špecifická civilizácia určite nevymaní zo svojho geopolitického „solitérstva“vo vzťahu 

k Západu a EÚ a svoje pozície si bude aj naďalej posilňovať prostredníctvom  ekonomického 

a politického „sieťovania“ s overenými štátmi vo svojom najbližšom okolí. Tento fakt by 

mohli zmeniť iba výnimočné dejinné udalosti. 
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