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Anotácia 

Táto bakalárska práca sa zameriava na charakterizovanie a bližší popis 

geopolitických koncepcií v súčasnej Ruskej Federácii. V úvodných častiach bakalárskej 

práce bol načrtnutý význam pojmu geopolitika v dnešnom Rusku a jeho postavenie. 

Následne boli v bakalárskej práci prezentované klasické geopolitické koncepty, z ktorých 

neskôr vychádzali nové geopolitické teórie, ktoré sú pre dnešné Rusko relevantné.  

V hlavnej časti bakalárskej práce sme sa zamerali primárne na 3 hlavné ruské geopolitické 

teórie- atlantizmus, eurazianizmus a „Rusko ako Ostrov“. V záverečnej  časti práce sme 

jednotlivé teórie demonštrovali na praktických príkladoch s cieľom nájsť odpoveď na 

otázku, či je súčasné ruské geopolitické myslenie založené na vedeckých alebo 

ideologických základoch.  

 

 

Annotation 

This bachelor thesis is focused on definition and description of geopolitical 

concepts in contemporary Russian Federation. In first chapters of this bachelor thesis we 

will describe the importance of the term geopolitics and why is this term significant. 

Subsequently, the classical geopolitical concepts were presented, of which the new 

geopolitical theories, that are relevant for contemporary Russia, comes from. In the main 

part of this bachelor thesis we focused on three main geopolitical theories- atlanticism, 

eurasianism and „Russia as an island“. In the last part of this thesis, the theories were 

demonstrated in practice with an objective, which was to find an answer for question if is 

contemporary Russian geopolitical thinking based on science or ideology. 
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Zdôvodnenie výberu práce: 

Dnešnú dobu možno charakterizovať ako dobu, v ktorej veľmoci bojujú o svoje 

strategické záujmy. Každá z veľmocí pri vytváraní veľmocenských stratégií využíva svoje 

geopolitické koncepcie. Z toho dôvodu je potrebné pojem geopolitika dôkladne analyzovať 

a viesť o ňom diskusie. Mimoriadne dôležité je vnímať a pozorovať geopolitický vývoj 

Ruskej Federácie. Ten sa od rozpadu Sovietskeho Zväzu niekoľko krát zmenil a aby sa 

prešlo budúcim konfrontáciám medzi veľmocami, je nesmierne dôležité tento vývoj 

skúmať. Poznávanie ruských geopolitických konceptov môže nesmierne pomôcť pri 

vytváraní stratégií k Ruskej Federácií a na druhej strane sa môžu podnikať kroky pre 

upokojenie konfliktov a rovnováhu v svetovom usporiadaní. 

Predpokladaný cieľ:  

 Cieľom bude vďaka získaným informáciám zistiť, z čoho ruské geopolitické 

správanie pramení, a či môžeme v prípade Ruskej Federácie pojem geopolitika spojiť so 

slovom veda, alebo je na mieste vychádzať z pojmu ideológia. Ak sa však potvrdí 

ktorákoľvek z verzií, je dôležité si ukázať tieto prístupy aj v praxi, a v súvislosti s tým aj 

historické súvislosti, ktoré môžu byť s jednotlivými ruskými geopolitickými konceptmi 

spojené.  

Jedným z vedľajších cieľov bude aj vytvorenie možných prognóz vývoja ruského 

geopolitického chovania do budúcnosti. Bude Rusko opäť jednou z popredných veľmocí 

sveta alebo sa zameria na upevnenie pozície vo svojom regióne ? AJ na túto otázku sa 

pokúsim nájsť odpoveď. 

Metodológie práce: 

Vo svojej bakalárskej práci využijem pre porovnanie a analýzu jednotlivých 

geopolitických konceptov kvalitatívny výskum. Z dosiahnutých výsledkov sa pokúsim 



 

 

 

jednotlivé koncepty vysvetliť na konkrétnych krokoch Ruskej Federácie. K tomu, aby som 

dokázal jednotlivé koncepty detailnejšie analyzovať využijem aj dostupné materiály ako 

napríklad rozhovory, vyhlásenia a rôzne dokumenty jednotlivých predstaviteľov, znalcov 

a ideológov Ruskej Federácie. 

Základní charakteristika tématu: 
 Hlavnou témou tejto práce bude pohľad a charakteristika ruských geopolitických 

koncepcií, ktoré formujú ruskú zahraničnú politiku. Pojem „ geopolitika “ sa v dnešnom 

svete skloňuje čoraz častejšie a to z mnohých dôvodov, akými sú napríklad konflikty 

v oblasti strategických záujmov jednotlivých svetových veľmocí, rozdelenie sfér vplyvu, 

alebo spôsoby boja s globálnymi bezpečnostnými a ekonomickými hrozbami. Aké je 

postavenie Ruska v geopolitickom usporiadaní a ako samotné Rusko svoju geopolitiku 

a pohľad na svet formuje ? Môžeme u Ruska vidieť jednotné, nemenné a stabilné postoje 
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Úvod 
Rozvoj geografie ako vednej disciplíny už v samých začiatkoch predstavoval pre 

svet mnoho nových možností vnímania sveta. Mapovanie sveta, objavovanie a poznávanie 

novoobjavených území otvorilo pre vtedajšie štáty a mocnosti úplne nové príležitosti 

v oblasti rozvoja trhu a ekonomiky, rozširovanie svojich sfér vplyvu a šírenia svojej 

kultúry a ideológie mimo územia svojej domovskej krajiny. S vývojom geografie ako vedy 

sa postupom času začali formovať aj politické ideológie a koncepcie, podľa ktorých sa 

začali novoveké štáty a mocnosti riadiť. Tieto ideológie a politické teórie boli čoraz 

častejšie využívané jednotlivými mocnosťami aj na rozvoj svojich záujmov mimo svojich 

pôvodných hraníc. Kombináciou nového chápania geografie a rozširovania politických 

záujmov mocností vo svete vzniká veda, ktorá tieto novodobé fenomény analyzuje 

a interpretuje v širších súvislostiach.  

  Význam pojmu geopolitika za posledných niekoľko desaťročí výrazne vzrástol. 

Potom, ako došlo v priebehu 20. storočia k dekolonizácií sveta, mali mocnosti záujem 

o udržanie si svojho vplyvu a záujmov vo svojich bývalých kolóniách aj za cenu možnej 

úplnej straty tohto územia. Rovnako aj rozpad Sovietskeho Zväzu ako obrovského štátneho 

útvaru zmenil geopolitickú mapu sveta, najmä Euroázijského priestoru. Práve po rozpade 

Sovietskeho Zväzu vzrástol význam Ruskej Federácie ako zásadného geopolitického hráča 

a to aj napriek nepriaznivej vnútropolitickej situácií, ktorá nasledovala hneď po rozpade 

ZSSR. Rozloha krajiny naprieč dvomi kontinentmi, početné ruské komunity v bývalých 

krajinách ZSSR, energetické zdroje a mnoho ďalších faktorov vytvorili z Ruskej Federácie 

krajinu, ktorá nemôže byť Západnými mocnosťami opomínaná.  

 V súvislosti s rozvojom Ruskej Federácie v rámci geopolitického usporiadania 

sveta sa objavuje veľké množstvo otázok a to nie len zo strany Západu ale aj v Ruskej 

Federácií ako takej. Akým smerom sa má ruská zahraničná politika uberať a na aké oblasti 

sveta sa má zamerať? Na základe akých faktorov má Ruská Federácia vyhľadávať 

partnerov naprieč svetom? Z akých predpokladov Ruská Federácia vychádza pri formovaní 

a presadzovaní svojich geostrategických záujmov? Ide o smerovanie ideologické, alebo sú 

faktory ovplyvňujúce ruskú geopolitiku založené na vedeckých výskumoch a sledovaní. 

Odpovede na uvedené otázky nie sú jednoduché, pretože geopolitické a zahranične 

politické smerovanie Ruskej Federácie sa za veľmi krátke obdobie výrazne menilo, k čomu 

prispel najmä rozpad už vyššie zmieneného Sovietskeho Zväzu. Po roku 1991 sa začali 

objavovať nové smery a koncepcie, ktoré by mohli výrazne vplývať na formovanie 
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geopolitických záujmov Ruska.  

 Nasledovné časti tejto práce budú venované práve charakteristike a bližšej analýze 

vybraných geopolitických  koncepcií, o ktorých sa pri formovaní Ruskej zahraničnej 

politiky hovorí a ktoré sú v krokoch Ruskej Federácie badateľné. Taktiež budú v rámci 

geopolitických koncepcií spomenutí hlavní ideológovia a zástancovia uvedených teórií, 

rovnako ako hlavné ciele, ktoré z geopolitických koncepcií vychádzajú. K splneniu tohto 

cieľu nám poslúžia mimo iných aj diela významných ruských geopolitických teoretikov 

v originálnom znení, akými sú Alexander Dugin, Vadim Cymburskij, Alexander Panarin 

a ďalší. V súvislosti s tým však musíme brať do úvahy aj subjektívnosť mnohých 

využitých diel a článkov, nakoľko ide o autorov rôznych geopolitických smerov. Rovnako 

na subjektivitu diel vplýva aj obdobie, v ktorom daný autor diela tvoril. Okrem diel 

ruských geopolitických teoretikov budú použité aj diela významných, neruských 

teoretikov, niektoré z nich taktiež v originálnom znení. V záverečnej časti práce 

nahliadneme do  fungovania geopolitických koncepcií Ruskej Federácie v praxi a pre 

doplnenie praktického obrazu využijeme aj citáty prezidenta Ruskej Federácie Vladimíra 

Putina. 
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1.Súčasný stav poznania 
Rusko zohráva v celosvetovom kontexte takú ústrednú strategickú úlohu, ako 

Nemecko v kontexte Európy (Starikov, 2013, str.18). To sú slová jedného z tvorcov 

samotných základov geopolitiky Johna Halforda Mackindera. Tento citát je aj na dnešnú 

dobu pomerne aktuálny. Ústredná úloha Ruska sa objavila už za čias Petra I. Veľkého. 

Vtedy sa Rusko dostalo do pozície veľmoci. Napriek problémom, ktorým muselo Rusko 

v histórii čeliť, si tento status udržalo dodnes. Rusko je aj cez to všetko v súčasnosti pre 

západnú civilizáciu málo zrozumiteľným a predvídateľným partnerom (Kurfürst, 2018, 

str.5). Otázkou však zostáva prečo tomu tak je ? Jednou z príčin môžu byť ruské aktivity, 

ktoré vyvolávajú po svete mnoho kontroverzií akými sú napríklad anexia Krymu 

a následné udalosti v Azovskom mori alebo údajná, štátom riadená otrava bývalého agenta 

Sergeja Skripaľa. Tieto a mnohé iné aktivity ako vidíme nenachádzajú u západných 

mocností pochopenie a preto môžu vplývať na mienku západu o Ruskej Federácii. Či sú 

spomenuté aktivity Ruska ospravedlniteľné alebo obhájiteľné musia posúdiť odborníci. 

Z hľadiska geopolitického však môžu mať tieto aktivity niekoľko rôznych významov. Je 

všeobecne známe že Rusko si želá od ostatných mocností väčší rešpekt a chce mať väčší 

vplyv na pôde medzinárodných vzťahov (Kurfürst, 2018). Na to aby sme mohli tieto 

a mnohé ďalšie aktivity a záujmy Ruska vo svete vysvetliť, je potrebné zamerať sa na 

ruské geopolitické myslenie a na ruské koncepty usporiadania sveta. Samozrejme v tejto 

súvislosti musíme spomenúť aj princípy, ktoré sú všeobecne známe. Ako príklad uvediem 

konfrontáciu medzi civilizáciou mora a pevniny. Tento stret, alebo boj civilizácií, sa 

objavil už pred niekoľkými stovkami rokov, jeho základ je hmatateľný dodnes. Cieľom 

civilizácie mora je oslabenie civilizácie pevniny, zabrániť jej k prístupu k moru 

a nedovoliť, aby bola civilizácia pevniny konkurencieschopná pre civilizáciu mora 

(Starikov, 2013, str.17,27). Ktoré mocnosti v súčasnosti reprezentujú jednotlivé  

civilizácie? Na strane civilizácie mora tu máme najmä USA, v konečnom dôsledku však 

môžeme považovať za hlavného reprezentanta civilizácie mora NATO. Na strane druhej je 

tu Rusko a Čína (Starikov, 2013, str.27). Tento stret civilizácií sa v rôznych formách 

objavuje v ruskej zahraničnej politike a geopolitike . Avšak ruské geopolitické teórie sú 

omnoho zložitejšie. 

Pojem geopolitika sa v súčasnosti v Rusku skloňuje veľmi často. Tento trend 

môžeme sledovať od čias rozpadu Sovietskeho Zväzu, kedy sa radikálne zmenili základné 

strategické a ideologické podmienky pre ,,veľkú hru“ (Dugin, 2000, str.424). V zásade by 
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sme mohli rozdeliť postsovietské ruské geopolitické teórie do troch veľkých skupín: 

Atlantizmus, (Neo)Eurasianizmus a „Rusko ako ostrov“. Tieto tri veľké skupiny, 

reprezentované poprednými ruskými ideológmi nám pomôžu aspoň čiastočne objasniť 

politické chovanie Ruskej Federácie na pôde medzinárodných vzťahov a medzinárodnej 

politiky. Ktorú z uvedených troch skupín reprezentuje v medzinárodnej politike Vladimír 

Putin ? Ako pomôcka nám môžu slúžiť prejavy, v ktorých sú prvky jednotlivých 

geopolitických koncepcií jasne badateľné. V marci roku 2018, Vladimír Putin predniesol 

svoju správu prezidenta k Federálnemu zhromaždeniu. K otázke zahranično-politického 

smerovania sa vyjadruje nasledovne: ,,Naša politika nikdy nebude založená na 

výnimočných nárokoch, my chránime naše záujmy a rešpektujeme záujmy druhých krajín, 

riadime sa medzinárodným právom, a sme skalopevne presvedčení o vážnej úlohe 

Organizácie spojených národov. Najmä takéto princípy a prístupy nám umožňujú vytvárať 

si trvácne, dobré a rovnoprávne vzťahy s absolútnou väčšinou krajín sveta“ (Putin, 2018). 

Tento výrok prezidenta Vladimíra Putina indikuje aplikáciu prvkov z vyššie uvedených 

geopolitických konceptov. V nasledujúcich kapitolách tejto práce si bližšie popíšeme 

jednotlivé východiská hlavných geopolitických smerov a pokúsime sa určiť, či sú koncepty 

založené čisto na vedeckej či ideologickej báze, alebo ide o ich kombináciu. Následne sa 

pokúsime na výrokoch prezidenta Vladimíra Putina analyzovať tieto koncepcie v praxi. 

2.Východiskové koncepcie ruského geopolitického myslenia 

2.1 Zákon fundamentálneho dualizmu 
Ak hovoríme o populárnych východiskových konceptoch v ruskom geopolitickom 

myslení, musíme spomenúť zákon fundamentálneho dualizmu. Zákon fundamentálneho 

dualizmu hovorí o existencií dvoch protikladných civilizácií- Civilizácie Mora 

a Civilizácie Pevniny. Tento koncept bol vypracovaný americkým kontradmirálom 

Alfredom T. Mahanom (Krejčí, 2013, str.41). Dielo Alfreda T. Mahana ,,The Problem of 

Asia and Its Effect Upon International Policies“ z roku 1900 nám ponúka veľmi 

zaujímavú a podrobnú analýzu Ázijského kontinentu, vrátane geografického a politického 

pohľadu na vtedajšie Ruské Impérium. Mahan vo svojom diele popisuje Ruské Impérium 

ako rozsiahle neprerušované územie, ktoré sa rozpína od západnej časti ázijského 

kontinentu až po samotný východ. Zároveň dodáva, že enormná rozloha Ruského impéria, 

ktorá zahŕňa Kaukaz a plne ovládané Kaspické more, prakticky zamedzuje akémukoľvek 

ohrozeniu centra impéria (Mahan, 1900, str.24-25,47). Ako dodáva Krejčí vo svojom 
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článku, Mahan vnímal Rusko ako najvýznamnejšieho predstaviteľa Civilizácie Pevniny, 

ktorého centrum nemôže byť Civilizáciou Mora nikdy zničené a ohrozené (Krejčí, 2013, 

str.41). Mnohí odborníci považujú Alfreda T. Mahana za jedného z hlavných 

predstaviteľov myšlienky atlantizmu. Pre lepšie pochopenie samotného konceptu je 

potrebné popísať si jednotlivé teoretické východiská. Ako vo svojom diele ,,Osnovy 

geopolitiky“ hovorí Alexander Dugin ,,zákon fundamentálneho dualizmu je založený na 

geografickom rozložení planéty a historickej typológii civilizácií“ (Dugin, 2000, str.11). 

Na základe uvedených východísk dochádza k stretu tallasokracie (Civilizácie Mora) 

a telurokracie (Civilizácie Pevniny). Dugin zároveň dodáva, že dualizmus v tejto koncepcií 

reprezentuje súboj medzi demokraciou a ideokraciou (Dugin, 2000, str.11).  

Pripomeňme si niekoľko charakteristík jednotlivých civilizácií. Civilizácia Pevniny 

(telurokracia) je charakteristická najmä stabilitou a jasným vymedzením svojich hraníc, 

prevahou kolektivizmu nad princípmi individualizmu, konzervatívnou ideológiou, 

nadradenosťou politiky nad ekonomickou sférou ako aj svojou nemennosťou 

a nedeliteľnosťou (Gajdukevič, 2011, str.13 ). Civilizácia mora je absolútnym protikladom 

Civilizácie pevniny. Civilizáciu Mora charakterizuje Alexander Dugin ako Civilizáciu, 

ktorá je založená na princípoch dynamickosti, technického pokroku, moreplavectvom 

alebo presadzovaním princípu individuálneho podnikania (Dugin, 2000, str.11). Ako sme 

už spomenuli, Ruská Federácia patrí do Civilizácie Pevniny, ako jeden z jej 

najvýraznejších reprezentantov. Jedným z cieľov Civilizácie Pevniny je získanie prístupu 

k moru a tým vytvoriť konkurenciu pre Civilizáciu mora a zároveň získanie bohatstva pre 

svoje centrum. O prístup k moru sa snažilo Rusko už v dobe Ruského Impéria, čo však 

nebolo jednoduché, nakoľko Ruské impérium nedisponovalo silnou morskou flotilou. 

Cieľom Civilizácie Mora je na druhej strane takejto situácii predísť a zamedziť tak svojmu 

súperovi dosiahnuť prístup k moru. O tom pojednáva aj Alfred T. Mahan vo svojom diele, 

kde tvrdí že na jednej strane sa Rusko neuspokojí so svojím nedokonalým prístupom 

k moru, na druhej strane však Germánske národy ako Nemecko a Anglicko nemôžu túto 

ruskú dominanciu v dôležitých morských dopravných uzloch akceptovať (Mahan, 1900, 

str. 117). Práve táto myšlienka sa javí ako aktuálna aj dnes, kedy sme svedkami na jednej 

strane snahy Ruskej Federácie o ovládnutie Čierneho mora pomocou pripojenia Krymu 

k Ruskej Federácií. Na druhej strane je reakcia západných mocností a teda následníkov 

germánskych národov vyjadrená nesúhlasom s ruskými imperiálnymi ambíciami. Ak sa 

posunieme v histórií o pár rokov ďalej, vidíme, že aj koncept stretu Civilizácií Pevniny 
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a Mora prešiel určitým vývojom. Kľúčovým obdobím pre tento posun bola polovica 

20.storočia, kedy dualizmus nadobudol celosvetové rozmery a prijal formu súboja medzi 

krajinami Západu a Východu (Gajdukevič, 2011, str.13). Hlavnými aktérmi boli Spojené 

Štáty Americké na strane Západu a Sovietsky Zväz na strane Východu. Vrcholom stretu 

oboch civilizácií sa stala Studená vojna, kedy proti sebe stáli práve vedúce mocnosti oboch 

smerov, talasokracie a telurokracie. V tomto prípade však už nešlo o súboj medzi 

demokraciou a ideokraciou, ale ako uvádza Gaidukevich medzi liberalizmom a marxizmom 

(Gajdukevič, 2013, str.14). Častú otázku, ktorú si verejnosť, či už odborná alebo 

neodborná kladie je, či jednotlivé mocnosti vychádzajú z geopolitických teórií 

a poznatkov, alebo sa pri mocenských záujmoch veľmocí riadia výhradne racionálne. Ako 

uvádza Krejčí vo svojom článku, už sám Alfred T. Mahan predpovedal a vnímal ázijský 

kontinent, konkrétne oblasť medzi 30 a 40 rovnobežkou ako pás politickej nestability, kde 

dochádza k stretom medzi Morom a Pevninou. Súčasťou tohto pásu boli napríklad Veľká 

časť Turecka, Palestína, Afganistan alebo Sýria (Krejčí, 2013, str.42). Dnešná situácia na 

Blízkom východe naznačuje, že už pred 100 rokmi bola spomenutá oblasť strategicky 

dôležitou pre obe Civilizácie. Z toho dôvodu je možné považovať Analýzu Alfreda T. 

Mahana za významný zdroj pre tvorbu geopolitickej stratégie Ruskej Federácie. Ako sa 

bude konflikt medzi oboma pólmi v budúcnosti vyvíjať zostáva otvorenou otázkou. 

Alexander Dugin tvrdí, že ľudská história nie je ničím iným, než výrazom boja týchto 

civilizácií a cestou k jej úplnej absolutizácií (Dugin, 2000, str.13). Či a aké perspektívy 

tento stret Civilizácií má do budúcna ostáva v rukách geostratégov a hlavných 

predstaviteľov oboch strán. 

2.2 Moskva ako „Tretí Rím“ 
Ak sa pozrieme späť do minulosti, môžeme vidieť že Rusko malo už v minulosti 

dôležité a významné postavenie na politickej mape sveta. Na území dnešnej Ruskej 

Federácie sa rozprestierali mnohé štátne útvary, ktoré formovali históriu a vývoj 

samotného regiónu do podoby, ktorú poznáme dnes. Išlo napríklad o útvary, akými boli 

Kyjevská Rus, Mongolské impérium a neskôr Ruská ríša. Dôležitosť Ruska bola už v čase 

týchto štátnych celkov nesmierne významná. Z toho dôvodu sa okolo existencie ruského 

národa začali formovať rôzne koncepcie pre ďalší vývoj Ruska, pre jeho ďalšie smerovanie 

a postavenie v rámci svetového poriadku. Významným dátumom v tomto smere bol 

prelom rokov 1523/1524, kedy mních Filofej sformuloval teóriu Moskvy ako tretieho 

Ríma. Vo svojom liste, adresovanému kniežaťu Vasilijovi III., Filofej stavia Moskvu do 
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polohy nositeľa odkazu starovekého Ríma. V samotnom závere listu, ako uvádza Kurfurst, 

stálo nasledovné: „Slyš, ctený veľkoknieža! Dva Rímy padli, ale tretí, Moskva, sa týči 

k nebesiam a štvrtého už nebude.“ (Kurfürst, 2018). V nasledujúcich riadkoch si bližšie 

popíšeme, čo samotná koncepcia Moskvy ako Tretieho Ríma znamená a z akých základov 

vychádza. 

V období prvej svetovej vojny predniesol ruský filozof Nikolaj Alexandrovič 

Berďjajev nasledujúce myšlienky: „ Svetová vojna musí prostredníctvom krvavých múk 

vytvoriť pevné povedomie o všeľudskej jednote. A Rusko, tvoriace prostredník medzi 

Východom a Západom, predstavujúce Východo-Západ, je vyzvané k tomu, aby pri 

prechode ľudstva k jednote zohralo veľkú úlohu.“ (Berďjajev, 2008, str.19). Práve na tomto 

princípe sa vyvíjala aj koncepcia Moskvy ako Tretieho Ríma. Samotná koncepcia, ako 

uvádza vo svojom článku Klimenková, pozostáva zo spojenia troch článkov, ktorými sú 

Vládca- Cirkev- Národ (Klimenková, 2012, str.107). Berďjajev nazval tento fenomén ako 

ruský mesianizmus (Berďjajev, 2008, str.19). Ideu Moskvy ako Tretieho Ríma možno 

pokladať za jednu z prvých geopolitických koncepcií ruskej histórie. Táto koncepcia sa 

v plnej miere začala realizovať za vlády cára Ivana Hrozného, kedy sa územie vtedajšieho 

Ruska neustále a bez prestávky rozširovalo (Panarin, 2006). Ak sa ponoríme hlbšie do 

analýzy samotného konceptu, môžeme vidieť, že uvedená teória v sebe zahŕňa niekoľko 

východísk. Prvým východiskom sú samotné podmienky, v akých tento koncept vznikal. 

V období, v ktorom žil Filofej, sa odohrali dôležité udalosti, ktoré na vznik konceptu 

vplývali. Predovšetkým sa jednalo o vymanenie sa spod nátlaku mongolskej „Zlatej 

Hordy“ a vyhlásenie autokefálie ruskej pravoslávnej cirkvi (Kožaev, 2009, str.13). 

V súvislosti s tým Kurfürst stavia do popredia poučenie sa z rozpadu predchádzajúcich 

dvoch duchovne významných civilizácií, ktorými boli Rím a Byzancia (Kurfürst, 2018, 

str.50). Ďalšou významnou charakteristikou koncepcie „Moskva -Tretí Rím“ je jej 

prepojenosť s náboženstvom. Ako už vo svojom liste spomínal mních Filofej, ruský národ 

je národom vyvoleným, s čím súvisí už Berďjajevom spomínaný ruský mesianizmus. To 

znamená, že táto koncepcia má nielen historicko-politické, ale aj náboženské predpoklady 

(Kožaev, 2009, str.14). V praxi to znamenalo, že na čele Ruského impéria stojí kresťanský 

vládca, ktorý chráni Cirkev a vieru, a tým zároveň chráni aj národ (Klimenková, 2012, 

str.107). Ďalšou charakteristikou, ktorá sa spája práve s náboženstvom je ideologizácia 

samotnej koncepcie, ktorá je aj v súčasnosti základom ruskej štátnosti. Táto koncepcia je 

s ruskou štátnosťou úzko spojená, nakoľko jej význam vždy narástol pri významných 
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milníkoch v histórii Ruskej Federácie (Kožaev, 2009).  

V priebehu histórie zažila teória „Moskva- Tretí Rím“ obdobia zatracovania, ale aj 

obdobia reštaurácie a prispôsobenie k modernejším podmienkam svetového poriadku. 

V priebehu 17. a 18.storočia bola táto teória často kritizovaná. Spomenúť môžeme 

napríklad kritiku Križaniča, ktorý považoval teóriu „Moskva- Tretí Rím“ za teóriu, ktorá 

nezodpovedá skutočnej vážnosti vtedajšieho Ruského impéria. To znamená, že samotná 

historická úloha Ruska v priebehu 17.storočia výrazne prevyšuje ideologické základy 

Filofejovej koncepcie a preto už nie je aktuálna (Kožaev, 2009, str.21). Na druhej strane aj 

napriek kritike sa niektoré prvky spájané s touto teóriou udržali v Ruskej politike aj 

v priebehu 17. a 18.storočia, napríklad mesianizmus. Koncepcia sa po dvoch storočiach 

kritiky a zabudnutia opäť prihlásila o slovo v priebehu 19. a 20.storočia. Dôvody boli dva. 

Prvým dôvodom bolo, že sa začali v tlačenej forme objavovať Filofejove texty a tak sa 

k nim mohla dostať vtedajšia akademická obec (Kožaev, 2009, str.21). Druhým 

momentom obnovenia koncepcie bol nástup Stalina k moci v Sovietskom Zväze. Ako 

uvádza vo svojej publikácii Panarin, Stalin dokázal v boji o moc rozvíjať istú novú 

geopolitickú teóriu na základe syntézy historického vývoja. V roku 1934 sa mu tak 

podarilo v nových historických súvislostiach obnoviť koncept „Moskva- Tretí Rím“. 

(Panarin, 2006). Mnohí autori považujú teóriu „Moskva- Tretí Rím“ za základ víťazstva 

Sovietskeho Zväzu nad Nemeckom v druhej svetovej vojne. V tejto súvislosti sa objavila aj 

myšlienka o vytvorení takzvaného „Moskovského Vatikánu“. Myšlienka „Moskovského 

Vatikánu“ sa objavila v súvislosti s Východnou otázkou a cieľom malo byť podrobenie si 

východnej Európy a Blízkeho východu práve pod zámienkou obnovenia cirkevného života 

v Sovietskom Zväze (Klimenková, 2012, str.108). Dnes sa teória „Moskva- Tretí Rím“ 

často objavuje v moderných ruských geopolitických koncepciách, akými sú napríklad 

Eurazianizmus alebo Cymburského koncept „Ruska ako ostrova“.  

2.3 Halford Mackinder a teória „Heartlandu“ 
Ak hovoríme o geopolitických konceptoch, ktoré ovplyvnili ruské geopolitické 

myslenie, musíme jednoznačne spomenúť koncepciu „Heartlandu“. Túto teóriu vymyslel 

Halford Mackinder, ktorý je považovaný za jedného z prvých geopolitikov. Svoju teóriu 

„Heartlandu“ predstavil v roku 1904 pod názvom „Geografická os dejín“ (Krejčí, 2013, 

str.42). Pôvodný názov tejto teórie bol „Pivotná oblasť“. Musíme spomenúť, že iba 4 roky 

pred Mackinderovou teóriou „Heartlandu“ zverejnil Alfred T. Mahan svoju teóriu o 

Civilizácií Mora a Pevniny, ktorá je pre ruské geopolitické myslenie rovnako veľmi 
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dôležitá.  

V čom Mackinderov koncept „Heartlandu“ spočíval ? Mackinder vychádzal 

z myšlienky Svetového ostrova, do ktorého spadali tri kontinenty- Afrika, Európa a Ázia. 

Z globálneho hľadiska v strede zemegule sa nachádza eurázijský kontinent a v jeho strede 

sa nachádza spomínaný „Heartland“ (Gajdukevič, 2011, str.26). V rámci Svetového 

ostrova je „Heartland“ považovaný za kľúčové územie, ktorého územný rozsah bol totožný 

z hranicami Ruskeho Impéria a Sovietskym Zväzom. (Dugin, 2000). Avšak Mackinderov 

geopolitický obraz nie je tvorený iba „Heartlandom“. Okolo Heartlandu sa nachádzajú 

ďalšie dve línie. Prvou líniou je vnútorný polmesiac, do ktorého patria krajiny, ktoré majú 

prístup k svetovému oceánu. Sem patria napríklad krajiny Európy, India alebo Čína 

(Kolosov, 1996, str.87). Druhou líniou je vonkajší ostrovný polmesiac, ktorý zahŕňa 

napríklad Veľkú Britániu, Spojené štáty alebo Japonsko. Koniec koncov Mackinderova 

geopolitická koncepcia „Heartlandu“ bola formovaná na základe geopolitických ambícií 

Veľkej Británie. Pre Mackinderovu koncepciu je dôležitá najmä oblasť vnútorného 

polmesiaca. Je to z toho dôvodu, že história ľudstva sa točí okolo kontinentálnej osi 

a práve v oblasti vnútorného polmesiaca sú výsledky tejto história najciteľnejšie 

(Dugin,2000). Ako vo svojej publikácii uvádza Kurfürst, práve územná podobnosť 

abstraktného „Heartlandu“ a konkrétne hranice Ruska stavajú Rusko do mytologickej 

pozície a vytvárajú z neho nedobytnú pevnosť (Kurfürst, 2018, str.231). Mackinder 

využíva túto teóriu aj k vysvetleniu historického vývoja. Podobne ako Alfred T. Mahan aj 

Halford Mackinder tvrdí, že história bola vždy typická stretom dvoch Civilizácií, ktorých 

cieľom bolo získať vplyv nad krajinami vnútorného polmesiaca. Na jednej strane stál 

„Heartland“, ktorý predstavoval územia s nedemokratickými, hierarchickými 

a autoritatívnymi tendenciami (Dugin, 2000, str.25). Vďaka svojim „bojovníkom Súše“ 

vytvárali neustály tlak na krajiny vnútorného polmesiaca s cieľom získať výhodné pozície 

a vplyv v tejto oblasti (Gajdukevič, 2011, str.27). Rovnaký cieľ mali aj krajiny 

z vonkajšieho polmesiaca. Jediným rozdielom bola podstata samotných aktérov 

z vonkajšieho polmesiaca, pretože tieto krajiny reprezentovali demokraciu a obchodovanie. 

Dugin tieto krajiny prirovnáva k starovekým územným celkom, akými boli Kartágo alebo 

Atény (Dugin, 2000, str.25). Dnes by sme k takýmto krajinám resp. k oblasti, v ktorej 

primárne dochádza k stretu medzi „Heartlandom“ a vonkajším polmesiacom, mohli zaradiť 

krajiny Blízkeho východu a strednej Ázie. Zaujímavosťou je, že západné hranice 

„Heartlandu“ nie sú pevne stanovené a preto táto otázka zostáva otvorená. Mackinder sa 
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pokúsil niekoľkokrát túto hranicu popísať, nikdy sa mu však nepodarilo presne hranicu 

definovať. Do zóny strategického „Heartlandu“ môžeme zaradiť oblasť Baltského mora, 

Dunaja, Čierneho mora, Arménska a Malej Ázie (Gajdukevič, 2011, str.28).  

Na teóriu „Heartlandu“ často vo svojich prácach nadväzujú prívrženci 

eurazianistickej idey, čo je pochopiteľné, nakoľko Mackinder, ako sme spomenuli vyššie, 

považuje za „Heartland“ práve územie takmer totožné z hranicami ruského impéria 

a Sovietskeho Zväzu. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov eurazianizmu Alexander 

Dugin vo svojom diele píše, že myšlienky Halforda Mackindera neboli v odbornej sfére 

docenené a to aj napriek tomu, že Mackinder bol významným politickým, ale aj odborným 

činiteľom (Dugin, 2000, str.24). Zaujímavé je, že eurazianisti nasledujú Mackinderov 

koncept „Heartlandu“ bez ohľadu na to, že Mackinder považoval tento priestor po prvej 

svetovej vojne za „základňu všeobecného militantizmu, ktorá disponuje všetkými 

prostriedkami pre konečnú nadvládu nad svetom.“ (Krejčí, 2013, str. 43). Ak sa vrátime 

ešte ku geografickej lokalizácií samotného „Heartlandu“, musíme spomenúť dôležitý fakt. 

V roku 1943 napísal Mackinder článok Guľatý svet a dosiahnutie mieru. V tomto používa 

pojem „Lenaland“. Tento pojem použil v súvislosti s redefinovaním územia „Heartlandu“. 

Do oblasti „Heartlandu“ môžeme s dostatočnou istotou zaradiť územie bývalého 

Sovietskeho Zväzu s výnimkou tej časti Sibíri, ktorá sa nachádza na východ od rieky 

Jenisej a v povodí rieky Lena. Toto územie následne pomenoval ako „Lenaland“ (Krejčí, 

2013, str.42). Samozrejme na adresu Mackinderovej koncepcie dopadala aj kritika. Medzi 

kritikov môžeme zaradiť napríklad Vadima Cymburského, ktorý tvrdí, že Mackinder pri 

vytváraní koncepcie „Heartlandu“ vytvoril aj motiváciu pre spojenie sa prímorských 

Eurázijských štátov a oceánskych krajín vonkajšieho polmesiaca pod vedením Veľkej 

Británie, ktorých cieľom malo byť bojovať proti ruskej hrozbe (Cymburskij, 2013, 

str.343). Medzi neruských kritikov môžeme zaradiť napríklad Nicholasa Spykmana, ktorý 

kritizoval Mackindera za jeho prílišné preceňovanie dôležitosti „Heartlandu“ a vytvoril 

preto koncepciu „Rimlandu“.   

2.4 Imperiálny odkaz 
Zaujímavým fenoménom v ruskom geopolitickom myslení je aj samotný pojem 

identita. Pojem identita sa často spája s pojmom imperiálneho Ruska. Mnohí odborníci sa 

domnievajú že aj dnes Rusko na pôde medzinárodných vzťahov vystupuje ako imperiálny 

subjekt. Kolosov  vo svojom článku píše, že Rusko, respektíve ruské vládnuce elity sa 

správajú imperialisticky a predstavujú tak pre stabilitu Európy hrozbu (Kolosov, 1996, 
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str.93). V praxi môžeme vidieť, že skutočne sa na Rusko z pohľadu európskych 

spoločenstiev hľadí ako na bezpečnostnú hrozbu, ktorá chce opätovne získať vplyv najmä 

v krajinách strednej a východnej Európy. Je dobré sa ale aspoň v krátkosti zamerať na to, 

odkiaľ tieto imperiálne tendencie v ruskej politike a geopolitike pochádzajú. Pomerne 

zaujímavú myšlienku prináša vo svojom článku Ľudmila Ignumová, ktorá hovorí, že „ 

hranice ruského sveta siahajú až za hranice štátnych hraníc Ruska“ (Igumnová, 2014, 

str.47). S týmto argumentom často pracujú aj imperiálne zmýšľajúci eurazinisti, ktorí 

hovoria o prirodzenej jednote územia Ruska, lepšie povedané, o jednote postsovietskeho 

priestoru v Eurázii (Kurfürst, 2018). O jednote v spojení s imperializmom pojednáva vo 

svojom významnom diele aj Nikolaj Berďjajev. Ten totiž zastáva názor, že imperializmus 

na jednej strane tvorí podhubie pre svetovú vojnu, ale na strane druhej zjednocuje národy 

(Berďjajev, 2008, str.69). Pojmom jednota dnes radi v súvislosti so spoluprácou s Ruskom 

argumentujú mnohí predstavitelia napríklad slovanských krajín. Rovnako tak poukazujú 

ruskí najvyšší predstavitelia na jednotu rusky hovoriacich národov, ktorých okrem jazyka 

spája napríklad aj podobná kultúra alebo náboženstvo.  

Späť však k základom ruského imperiálneho myslenia. Prečo sa tak často 

imperiálne myšlienky skloňujú v súvislosti s povahou ruského národa ? Už Nikolaj 

Berďjajev písal vo svojom diele, že ruský národ vytvoril najväčšie impérium a najsilnejší 

štátny útvar, ktorý svojou veľkosťou udivuje všetky národy sveta (Berďjajev, 2008, str.69). 

Berďjajev k tomu dodáva, že historická filozofia, či už ide o slavianofilstvo alebo západné 

filozofie, nedokázali rozlúštiť hádanku, ako sa mohol národ, ktorý nepoznal nijakú štátnu 

príslušnosť, stať takým obrovským a ohromným štátnym celkom (Berďjajev, 2008, str.12). 

Dodnes sa túto otázku nepodarilo nikomu vyriešiť. Čo však je z Berďajevovho výkladu 

viditeľné aj dnes je práve vyzdvihovanie ruskej štátnosti. Vo svojom článku ponúka Rázl 

pohľad, v ktorom poukazuje na to, že hodnota ruskej štátnosti bola vždy nadradená 

hodnote ruského národa a že národ vždy slúži štátu (Rázl, 2012). Túto mozaiku 

výnimočnosti ruskej štátnosti môžeme doplniť myšlienkou Kurfürsta, ktorý upozorňuje na 

neustálu snahu Ruska získať nové územia. Táto snaha bola v minulosti hnacím motorom 

celého expanzívneho ťaženia Ruska a tieto snahy sa často stávali aj základom ruskej 

geopolitickej kultúry (Kurfürst, 2018, str.37). So získavaním nových území sa do popredia 

dostala aj otázka nacionalizmu. Nacionalizmus má svoje korene vo Veľkej Francúzskej 

revolúcii, v istých podobách sa mohol objaviť v politikách jednotlivých mocností už skôr. 

Nie je preto žiadnym prekvapením, že otázka prepojenia medzi identitou národa 
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a nacionalizmom sa otvorila aj v Rusku. Na jednotnej odpovedi sa odborníci zhodnúť 

nevedia. Tejto otázka sa venoval aj Nikolaj Berďjajev, ktorý poukazoval na to, že Rusko je 

možné považovať ako za nenacionalistický, tak aj nacionalistický štát. Na strane jednej 

hovorí, že Rusko nie je nacionalistickým štátom, akým je napríklad Anglicko alebo 

Nemecko a že nacionalizmus je v Rusku považovaný za niečo zlé a hanlivé. Na strane 

druhej však hovorí, že existuje aj antitéza, ktorá považuje Rusko za nacionalistický štát 

opovrhujúci Európou (Berďjajev, 2008). Do akej miery sa s jednotlivými názormi 

Berďjajev stotožňuje nie je celkom jasné, avšak v definícií ruského imperializmu využíva 

prvky oboch názorov. Ruský imperializmus nie je možné podľa Berďjajeva považovať za 

rovnaký imperializmus, akým je imperializmus anglický alebo nemecký. Ruský 

imperializmus je postavený na národných základoch. Tieto národné základy sú často 

prevýšené a Rusko tak čelí rôznym širokým zjednocovacím úlohám, ktoré môžu spočívať 

aj v spájaní Západu a Východu, Európy a Ázie (Berďjajev, 2008, str.70). Na imperiálne 

ťaženie ruského impéria nadviazal v istých smeroch aj Sovietsky Zväz. Ten sa snažil na 

geografickom poli Eurázie zjednotiť do jedného štátneho celku, čo sa nakoniec aj podarilo. 

Imperiálne ambície Sovietskeho Zväzu boli naplnené Josifom Stalinom. Zjednocujúcim 

prvkom bola marxistická a komunistická ideológia.  

Veľký zlom v ruskom imperiálnom myslení nastal po rozpade Sovietskeho Zväzu. 

Prívrženci imperiálnych myšlienok sa dodnes nedokážu zmieriť s touto geopolitickou 

katastrofou, ktorá nielenže znamenala pre Rusko územné straty, ale aj podnietila vznik 

nových nezávislých štátov, ktoré boli predtým súčasťou sovietskeho impéria (Igumnová, 

2014, str.47). Aj táto katastrofa zjavne podnietila ruské elity začať opäť uvažovať a akejsi 

reinkarnácii imperiálnych myšlienok. Takúto teóriu podporuje Rázl vo svojom článku, 

v ktorom hovorí, že aj napriek väčšej odmlke v 90tych rokoch sa opäť ruská imperiálna 

história objavuje v súčasnom ruskom myslení a formuje tak ruskú spoločnosť (Rázl, 2012). 

Ostatne môžeme vidieť, že ruské elity sa snažia v bývalom sovietskom priestore, ale aj 

mimo neho prezentovať svoje imperiálne tendencie a nálady. Vo svojom článku sa k tejto 

téme vyjadruje pomerne jasne Igumnová ktorá píše: „Súčasné ruské impérium, ktoré je 

nasledovníkom Sovietskeho Zväzu, sa snaží o zisk vplyvu a kontroly v bývalých krajinách 

Sovietskeho Zväzu. Moskva považuje za svoje právo obmedzovanie suverenity krajín na jej 

vonkajšej periférii a miešanie sa do vnútorných záležitostí na základe toho, že tieto krajiny 

boli v minulosti súčasťou Sovietskeho Zväzu.“ (Igumnová,2014, str.48). K tejto myšlienke 

môžeme ešte doplniť názor Rázla, ktorý hovorí o ruskej idey ako o „základnej 
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konštitutívnej idey ruského štátu“ (Rázl, 2012). Do akej miery sa budú imperiálne ambície 

Ruska prejavovať v budúcnosti nedokážeme odhadnúť, v záverečných častiach bakalárskej 

práce si však ukážeme na príklade, ako jednotlivé ruské imperiálne prvky fungujú. 

3. Moderné geopolitické koncepty 

3.1 Atlantizmus  
Atlantizmus je jedným z hlavných a prvých smerov, ktoré sa objavili v ruskej 

geopolitickej škole. Teória atlantizmu sa používa najmä v súvislosti so západoeurópskym 

priestorom. Ako sme už spomenuli vyššie, medzi hlavných myšlienkových redstaviteľov 

môžeme zaradiť napríklad Alfreda T. Mahana alebo Nicholasa J. Spykmana. Panarin 

charakterizuje atlantizmus ako termín, označujúci geopolitický a kultúrny vplyv 

západoeurópskej civilizácie na druhé regióny sveta (Panarin, 2002). V podmienkach 

Ruskej Federácie je atlantizmus koncepciou, ktorej hlavnou myšlienkou je pripojenie 

Ruska k západným civilizáciám a následnej integrácii Ruska do štruktúr vyspelých 

západných krajín a Ameriky. Cieľom atlantizmu je postupné strategické partnerstvo alebo 

spolupráca so Západom (Šeremet, 2007, str.154). Atlantizmus ako taký vznikol ako 

koncepcia západného sveta. Vo svojej podstate atlantizmus nadväzuje na tradičné 

geopolitické koncepcie, kedy dochádza k stretu medzi dvomi civilizáciami. V tomto 

prípade je hlavným geopolitickým cieľom Západu poraziť v konfrontácii Východ 

(Gajdukevič, 2011, str.42).  

Prvé prejavy prozápadných nálad a smerovaní sú v Rusku badateľné od začiatku 

90.tych rokov, kedy došlo k rozpadu Zväzu Sovietskych Socialistických Republík. 

V dôsledku rozpadu ZSSR došlo aj k zmene usporiadania sveta, kedy sa z bipolárneho 

sveta stáva svet multipolárny. Pozícia atlantistov však nebola už od samého začiatku 

jednotná. Na jednej strane boli západníci, ktorí sa hlásili k myšlienke, že Rusko je súčasťou 

Európy. Na druhej strane tu boli atlantisti, ktorí trvali na tom, že Rusko sa má ako menej 

rozvinutá krajina začleniť do euroatlantickej štruktúry, kde mali výsostné postavenie USA 

(Kurfürst, 2018, str.193). Alexander Dugin ponúka nasledovnú definíciu atlantizmu: „ide o 

civilizačný pojem, pod ktorým rozumieme súčasnú formu politiky vedenú Spojenými štátmi, 

ktorá je namierená predovšetkým na formovanie civilizačných základov pre členské krajiny 

NATO.“ (Dugin in Zinovjev, 2008). Mnohí autori považujú za kľúčový úspech atlantizmu 

nielen v Rusku, ale aj v celosvetovom meradle, porážku a rozpad Varšavského paktu 

a samotného Sovietskeho Zväzu. Ako uvádza vo svojom článku Chodakovskij, úspechy 



 

 

15 

atlantizmu sa netýkali iba úspechov vojenských, ale aj diplomatických. Dodáva, že aj 

v súčasnosti môžeme vidieť jednu z typických charakteristík atlantizmu, ktorou je snaha 

vytvoriť sanitárny ochranný pás, tvorený štátmi od Baltského regiónu až po Čierne more 

(Chodakovskij, 2011, str.21). Na takýchto základoch došlo aj k samotnému rozširovaniu 

NATO smerom na východ. O modernej podobe atlantizmu podrobne píše vo svojej knihe 

Základy geopolitiky (1997) Alexander Dugin. Do relevancie pripadajú dva hlavné prúdy 

a to pesimistický a optimistický. Pesimistická línia (neoatlantizmus) nadväzuje na tradičnú 

prítomnosť konfliktu s takzvaným „Heartlandom“ a považuje ho za neukončený aj napriek 

tomu, že došlo k rozpadu Sovietskeho Zväzu. Základom neoatlantizmu je kontinuita 

v skúmaní geopolitického obrazu sveta na základoch dualizmu, podľa ktorého môžu 

„vzniknúť vo svete doplnkové geopolitické zóny, ktoré sa môžu dostať do konfliktu so 

Západom.“ Druhý prúd označuje Dugin ako optimistický, ktorého základom je skúmanie 

situácie vzniknutej po výhre Západu v Studenej vojne. Tento smer počíta s tým, že výhra 

Západu je konečná a nezmeniteľná. Na týchto východiskách je postavený aj koncept 

takzvaného mondializmu (Dugin, 2000, str. 66). Mondializmus sa v modernom chápaní 

považuje za synonymum pojmu globalizácia. Hlavnou myšlienkou mondializmu je 

spojenie všetkých národov sveta v jeden veľký celok, nad ktorým by mala moc svetová 

vláda. Tá by mala doviesť svet k zrušeniu všetkých rasových, kultúrnych a náboženských 

hraníc (Gajdukevič, 2011, str.43). Ak sa pozrieme na vývoj atlantizmu, aj tu môžeme 

vidieť, že v tábore podporovateľov tohto konceptu sa vytvorili rôzne vlny a interpretácie 

daného konceptu. Ako hovorí vo svojom článku Davidov „kedysi jednotný atlantický svet 

je dnes možné rozdeliť do štyroch hypotetických častí“ (Davydov, 2003, str.11).  

V čase najväčšej popularity atlantizmu boli nositeľmi tejto myšlienky vtedajší 

predstavitelia štátnej moci- premiér Jegor Gajdar, minister zahraničných vecí Andrej 

Kozyrev alebo podpredseda vlády Anatolij Čubajs (Kurfürst, 2018, str.194). Ich cieľom, 

ako už bolo spomenuté, bola integrácia Ruska do západných štruktúr. Vo svojej knihe 

Встречи на перекрестках bývalý minister zahraničných vecí Jevgenij Primakov 

prichádza s presným vysvetlením používania atlantizmu vo vtedajšej ruskej politike. 

Primakov píše: ,, Pre lepšie pochopenie pozície Ministerstva zahraničných vecí na začiatku 

90.rokov využijem reprodukciu rozhovoru medzi ministrom zahraničných vecí Ruskej 

Federácie s ex- prezidentom USA, a s komentárom amerického politológa a prezidenta 

Nixonovho centra pre mier a slobodu: Nixon požiadal Kozyreva o vykreslenie záujmov 

nového Ruska. Kozyrev následne odpovedal: Viete, pán prezident, jedným z problémov 
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bývalého Sovietskeho Zväzu bol fakt, že sme sa až príliš orientovali na národné záujmy. 

A teraz viac uvažujeme o všeobecných ľudských hodnotách. Ak však máte nejaké nápady, 

ako by sme mohli definovať svoje národné záujmy a mohli by ste nám ich podsunúť, budem 

vám veľmi vďačný“ (Primakov in Magomedova, 2016, str.250). Na základe tohto 

rozhovoru je zrejmé, že Ruská Federácia mala záujem o urovnanie a zlepšenie vzťahov so 

Západom, čo znamenalo aj pozitívny postoj k liberálnym a demokratickým hodnotám. Pro-

západné smerovanie Ruskej Federácie na začiatku 90.rokov bolo spôsobené aj nestabilnou 

situáciou vo vnútri krajiny. Vtedajšia administratíva musela čeliť domácim výzvam a preto 

sa zahranično-politická orientácia odsunula na druhú koľaj. Môžeme tvrdiť, že ruská 

zahraničná politika v 90.rokoch mala dva hlavné ciele (Magomedova, 2016, str.251): 

1. Obnoviť vzájomné vzťahy s bývalými krajinami ZSSR 

2. Vydobyť si uznanie Ruska ako veľmoci zo strany USA a Európy 

V súčasnej zahraničnej politike a geopolitike sa teória atlantizmu prakticky neobjavuje. Už 

v druhej polovici 90.rokov sa dostáva táto koncepcia do úzadia a tak je tomu dodnes. Za 

symbolický úpadok tejto koncepcie sa považuje výmena Andreja Kozyreva za Jevgenija 

Primakova na poste ministra zahraničných vecí. Neúspechy v liberalizácií Ruska spôsobili 

postupný návrat ,,autoritárskeho režimu“ v podobe úradu ,,superprezidenta“, ktorý bol 

vytvorený Borisom Jelcinom (Kurfürst, 2018, str.193). Tento koncept superprezidenta 

môžeme vidieť aj dnes v podobe Vladimíra Vladimíroviča Putina.  

Nakoľko sa za posledných niekoľko rokov koncepcia atlantizmu z ruského 

geopolitického myslenia vytratila, mnohí autori ju podrobujú kritike a poukazujú na 

dôvody, prečo nebolo možné tento koncept na Ruskú Federáciu aplikovať. Medzi hlavnú 

vlnu kritikov patria eurazianisti, ktorí, ako sme už spomenuli, tvoria protipól atlantizmu 

respektíve Západnej civilizácii. Okrem eurazianistov sa samozrejme objavujú aj ďalšie 

vlny kritikov atlantizmu. Ťažisko kritických prístupov voči atlantizmu spočíva 

v spochybňovaní hlavnej myšlienky atlantizmu v podmienkach Ruska. Ako sme už 

spomenuli vyššie, ruskí prívrženci atlantizmu považovali Rusko za súčasť západnej 

civilizácie a preto aj ruskí diplomati majú byť aktívni v  budovaní a formovaní priaznivých 

vzťahov so Západom, primárne so Spojenými Štátmi. To znamená, že Rusko má 

nasledovať politiku Západnej spoločnosti a spojiť s ňou svoje národné záujmy 

(Muchametov, 2009). Práve táto myšlienka motivovala kritikov k tomu, aby na jednej 

strane poukázali na nedostatky atlantizmu (napríklad A.S. Panarin), a na strane druhej 

ponúkli presnú alternatívu tomuto konceptu (eurazianisti). Spomenuli sme ako jedného 
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z kritikov atlantizmu A.S. Panarina. Vo svojom diele Rusko v civilizačnom procese z roku 

1995 ponúka pomerne široký pohľad na problémy atlantizmu. Panarin vo svojej publikácií 

uvádza, že atlantizmus môže mať slabiny v mnohých oblastiach, napríklad sociálne- 

politických, ale aj sociokultúrnych (Panarin, 1995, str.118). V oblasti sociálne- politickej 

oblasti je významným prvkom atlantizmu štátom monopolizovaný kapitalizmus. Ten je, 

ako píše Panarin „menej ekonomicky efektívny, ale dokáže vytvoriť protiváhu rýchlo sa 

rozvíjajúcemu ruskému priemyslu“ (Panarin, 1995, str.116). Na základe toho je možné 

vyvodiť záver, že Západ pomocou využitia kapitalizmu v Panarinom popísaných 

podmienkach má Rusko v budúcnosti oslabiť a znížiť jeho konkurencieschopnosť 

v svetovom meradle. Dugin čiastočne podporuje túto myšlienku svojim tvrdením, kedy 

hovorí o vytváraní takzvaných intelektuálnych, výrobných a finančných štruktúr, ktoré boli 

situované v Západnej Európe a podporované Spojenými Štátmi (Dugin, 2000). Ako sme sa 

už zmienili, Panarin spomína aj nedostatky atlantizmu v sociokultúrnej oblasti. Tie sú 

založené primárne na tom, že určité predstavy atlantizmu a jeho aplikácie vo svete sú 

v protiklade so základnými princípmi postmoderny, pričom globalizácia, ktorá je 

v atlantizme pomerne široko zakomponovaná, taktiež vychádza z postmoderny (Panarin, 

1995, str.116,119). Dielo Alexandra Panarina samozrejme poukazuje nielen na všeobecné 

nedostatky atlantizmu, ale aj na jeho podobu v Ruskej Federácii. V podmienkach Ruska 

Panarin kritizuje prístup ruských atlantistov a prívržencov západu za to, že odopierajú 

Rusku možnosť a právo na rozvíjanie svojho civilizačného projektu, čo stavia Rusko do 

pasívnej pozície v svetovej politike (Panarin, 1995, str.121). O právo na realizáciu 

civilizačného projektu sa opiera aj koncept eurazianizmu. Ten si ako priamy protiklad 

k atlantizmu popíšeme v nasledovnej časti tejto práce. Ešte predtým, ako si bližšie 

popíšeme samotný eurazianizmus, jeho prívrženci, akým je napríklad Alexander Dugin, 

často kritizujú západných geopolitikov v tom, že pojmu eurazianizmus neprikladajú vo 

svojich prácach a učebniciach taký význam aký mu prináleží (Dugin, 2000, str.52). Aj to je 

jeden z možných dôvodov prečo mnoho odborníkov, ale aj laikov nedokáže správne 

pochopiť podstatu ruskej mentality.  

3.2  Eurazianizmus 
Priamym protikladom k vyššie popísanému konceptu atlantizmu je eurazianizmus. 

Pojem eurazianizmus pochádza od slova Eurázia, ktorá označuje geografickú oblasť 

primárne severnej, ale čiastočne aj južnej pologule, ktorá v sebe zahŕňa Európu a Áziu. 

V ruskom prostredí sa pojem Eurázia po prvýkrát objavil v roku 1892, kedy ho použil 
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ruský etnograf, slavista a predstaviteľ spoločensko-politického prúdu slavianofilstva 

Vladimír Ivanovič Lamanskij vo svojej knihe Три мира Азийско-Европейского 

материка (Tri svety Ázijsko- Európskej pevniny). Euráziu Lamanskij považoval za jednu 

z pravlastí, z ktorej neskôr vzišli staroveké civilizácie (Bazavluk, 2018, str.274). 

O historickom území Eurázie sa vyjadroval aj jeden zo zakladateľov geopolitiky Halford 

Mackinder, ktorý zo začiatku zahrnul do tejto oblasti Nemecko, Rusko a časť Číny 

(Bazavluk, 2018, str.274). O veľký rozvoj myšlienky Eurázie sa zaslúžili aj tradiční ruskí 

autori ako Nikolaj Trubeckoj alebo Petr Savickij, ktorí patria medzi prívržencov samotnej 

idey. Aj napriek tomu, že pojem „eurazianizmus“ bol použitý po prvýkrát v roku 1892, 

mnohí autori sa zhodujú, že za vytvorením teórie eurazianizmu stoja emigranti zo 

Sovietskeho Zväzu. Medzi takýchto autorov patrí napríklad aj Vadim Cymburskij, ktorý 

hovorí, že v období 20.rokov 20.storočia vznikala v emigračných kruhoch aj samotná 

doktrína eurazianizmu, ktorá Rusku odporúčala po Versaillskej zmluve hľadať spojencov 

inde než medzi románmi a germánmi (Cymburskij, 1993). Pojem eurazianizmus sa často 

spája aj s rozkvetom nových ruských geopolitických teórií, ktoré po rozpade Sovietskeho 

Zväzu začali formovať (Tsygankov, 2003, str.102). 

 Samotné gro eurazianizmu spočíva v nadviazaní na geografický posun Ruska 

smerom na východ, kde si Rusko postupne podmaňovalo územia za Uralom. Jednou 

z hlavných myšlienok eurazianizmu sa stala obava zo straty vlastnej identity a pocit 

ohrozenia zo strany kultúrne rozvinutého západu (Kurfürst, 2018, str.228).  Podľa 

mnohých ideológov eurazianizmu je Ruská Federácia v geografickom priestore Eurázie 

vedúcim elementom vo všetkých procesoch prebiehajúcich v tomto regióne. Z toho dôvodu 

má Rusko oprávnenie určovať agendu strategického rozvoja susedných krajín 

v eurázijskom priestore (Bazavluk, 2018). S uvedenou hypotézou súhlasia mnohí autori, 

ktorým je okrem Bazavluka napríklad Chodakovskij alebo Leonid Ivašov. Podľa Ivašova 

eurazianisti považujú Ruskú Federáciu nielen za centrum Eurázie, ale aj za centrum celého 

sveta (Ivašov, 2013, str.46). Práve tu môžeme vidieť nadväznosť eurazianistov na koncept 

Halforda Mackindera, ktorý sme si popísali na začiatku tejto práce. Sám Alexander Dugin, 

ktorý je považovaný za jedného z najväčších prívržencov eurazianizmu a jeho novších 

foriem potvrdzuje, že jedinou možnosťou, ako môžu krajiny Eurázie dosiahnuť bezpečnosť 

a suverenitu, je spojenie sa s Ruskom ako centrom celého eurázijského priestoru (Dugin in 

Tsygankov, 2003, str.123). Toto presvedčenie vyjadrované eurazianistami bolo postavené 

na niekoľkých argumentoch. Jedným z nich je napríklad predpoklad rovnakého postavenia 
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Ruska a eurázijského geografického priestoru. Ako píše vo svojom článku Chodakovskij, 

prívrženci eurazianizmu hlásajú, že „Rusko-Eurázia“ je samostatný a špecifický kultúrny 

a geografický priestor (Chodakovskij, 2014). Touto cestou sa snažili eurazianisti poukázať 

aj na výnimočnosť historického vývoja Ruskej Federácie. Ako však upozorňuje 

Tsygankov, aj v tomto prípade neboli vždy názory eurazianistov jednotné (Tsygankov, 

2003, str.106). Ďalším argumentom podporujúcim vedúce postavenie Ruska v Eurázií je 

jeho samotná geografická poloha. Úlohou Ruska je v tomto prípade opäť nastoliť 

rovnováhu medzi európskym a ázijským kontinentom, ktorá bola vplyvom Západu 

narušená (Chodakovskij, 2014,). Tento argument sa často objavoval aj v období existencie 

Sovietskeho Zväzu. Aj keď to nemusí byť na prvý pohľad zjavné, Sovietsky Zväz 

a koncept eurazianizmu neboli od seba vôbec vzdialené. Išlo napríklad o už spomenutú 

vedúcu úlohu Ruska v Sovietskom priestore, ktorý kopíroval hranice samotnej Eurázie, 

alebo ako uvádza Kurfürst, jedným zo spoločných menovateľov bol aj totalitný charakter 

štátu (Kurfürst, 2018, str.102). Treba však dodať, že aj v tomto prípade sa názory 

odborníkov rozchádzajú. Napríklad jeden z popredných predstaviteľov eurazianizmu 

Alexander Panarin tvrdí, že samotná podstata eurazianizmu netkvie iba v jeho odmietavom 

postoji k atlantizmu, ale má byť aj „opozíciou voči boľševizmu“ (Panarin, 1995, str.156). 

V praktickej rovine pridáva eurazianizmu vážnosť aj Leonid Ivašov, ktorý vo svojej knihe 

tvrdí, že v ruskom geopolitickom projekte musí byť obsiahnuté postavenie Ruska ako 

centra Eurázie a taktiež majú byť v projekte spomenutí spojenci Ruska v tomto regióne 

(Ivašov, 2015). 

Eurazianizmus sa teší aj obrovskej popularite po rozpade Sovietskeho Zväzu. Na 

tom sa zhodujú mnohí odborníci. Po rozpade Sovietskeho Zväzu došlo totiž k tomu, že 

zaniklo dovtedy jednotné geopolitické smerovanie štátneho útvaru, a začali sa formovať 

nové geopolitické koncepty pre nové štáty, vrátene Ruskej Federácie. Medzi dominantné 

geopolitické koncepty v postsovietskom priestore patrili atlantizmus, ruský imperializmus, 

ale aj samotný eurazianizmus (Gajdukevič, 2011, str.82). Samotný eurazianizmus sa začal 

po rozpade Sovietskeho Zväzu taktiež vyvíjať, až nakoniec dosiahol akejsi novej úrovne.. 

Dnes preto môžeme hovoriť o smere, ktorý sa nazýva neoeurazianizmus. 

Neoeurazianizmus sa veľmi rýchlo stal populárnym myšlienkovým smerom, ktorý sa 

nesústredil iba na geopolitiku, ale aj na formovanie ideológie novovzniknutých národov 

(Kurfürst, 2018). Podstata neoeurazianizmu v mnohom nadviazala na klasickú koncepciu 

pôvodného eurazianizmu, napríklad už v zmienenej otázke silného autoritárskeho štátu, 
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alebo vedúcim postavením Ruska v postsovietskom priestore. V súčasnom Rusku má 

neoeurazianizmus skutočne silné ideologické postavenie a jeho prvky môžeme mnohokrát 

vidieť aj v praktickej rovine. Medzi najvýznamnejších autorov patria napríklad Alexander 

Panarin, Alexander Dugin, ale ku príkladu aj politik Vladimír Žirinovskij. Najmä 

Alexander Dugin patrí medzi najradikálnejších predstaviteľov neoeurazianizmu. Je to 

viditeľné z jeho výrokov, ako príklad si môžeme uviesť nasledovný: ,, Misiou Ruska je 

vytvorenie mnohopolárneho sveta. Iba v takom svete dokáže Rusko udržať svoju 

suverenitu, identitu a ostane zapojená v procese technickej modernizácie. Eurázijské 

impérium dokáže udržať civilizačné hranice nepoškodenými, do ktorej okrem Ruskej 

Federácie môžu vstúpiť skôr, či neskôr ďalšie krajiny SNG, a taktiež nám blízke 

pravoslávne národy ako Srbsko, Bulharsko, možno Moldavsko a Rumunsko na západe, 

a niektoré krajiny Ázie, ako Mongolsko a Afganistan“ (Dugin, 2012, str.8-9). Alexander 

Dugin je skutočne najvýraznejší reprezentant moderného eurazianizmu, inak nazývaného 

neoeurazianizmus. Sám Dugin sa považuje za krtného otca ruskej geopolitiky a tvrdí, že 

geopolitiku v Rusku z intelektuálneho hľadiska obohatil práve on (Nowak, 2010, str.100). 

Mnohí autori, ako napríklad Archomeeva tvrdia, že jadrom Duginovej neoeurazianistickej 

koncepcie je tradicionalizmus. Tradicionalizmus môžeme v stručnosti charakterizovať ako 

istý typ sociálne- filozofického myšlienkového prúdu, ktorý je namierený proti súčasnému 

stavu spoločnosti a kultúry. Primárne je tento myšlienkový prúd využívaný na kritiku stavu 

spoločnosti v rámci ktorého sa spoločnosť odchyľuje od predtým vyformovanej špecifickej 

schémy (Archomeeva, 2008, str.108). Tento princíp je v Duginových výkladoch pomerne 

často viditeľný, nakoľko uznáva tradičnú ruskú dominanciu v Eurazíjskom priestore. 

Rovnako je pre Duginov neoeurazianizmus charakteristické hľadanie nepriateľa. Nie je 

žiadny prekvapením, že takýmto nepriateľom je pre Dugina a neoeurazianistov Západ (v 

praxi primárne USA). Sám Dugin vo svojej knihe „Základy geopolitiky“ píše: 

„Neoeurazianizmus okrem svojho intelektuálneho dedičstva a širších princípov 

kontinentálnej geopolitiky stojí tvárou v tvár novým výzvam, ktoré sú reprezentované 

v posledných geopolitických projektoch Západu.“ (Dugin, 2000, str. 92).   

 

Tak ako všetky iné teórie, aj eurazinizmus má svoje slabšie stránky. Častou 

všeobecnou kritikou, predovšetkým voči novým eurazianistickým smerom, býva prílišný 

radikalizmus a konfrontačný potenciál. Tento potenciál sa začal formovať najmä na 

prelome storočí, kedy došlo k zmene na poste ministra zahraničných vecí Ruskej 
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Federácie. Andreja Kozyreva vystriedal Jevgenij Primakov a vtedy sa samotný 

neoeurazianizmus stal vo svojich podobách hlavným prúdom a myšlienkovým zdrojom 

(Kurfürst, 2018, str.193). Tak ako boli hlavnými kritikmi konceptu atlantizmu eurazianisti, 

teraz je situácia rovnaká, iba si obe strany vymenili svoje úlohy. Odmietanie etatistických 

princípov eurazianizmu je u prívržencov Západu a tlantizmu bežnou záležitosťou. Napriek 

tomu sa môžeme stretnúť aj s názormi, že Ruská Federácia môže zastávať v Eurázií 

vedúcu úlohu. Niektorí prozápadní odborníci tvrdia, že ak má mať Rusko v eurázijskom 

priestore vedúce postavenie, tak podstata tohto postavenia by mala byť založená na 

vytváraní hodnôt liberálnej demokracie a nie zjednocovanie regiónu na neliberálnej báze 

(Tsygankov, 2003, str.107). Niektorí autori, ako napríklad Alexander Panarin vidia 

v eurazianizme aj metodologické problémy. Jedným z nich, ako uvádza práve Panarin 

môže byť práve veľmi krehké určenie hranice s „revolučným katastrofizmom“, ktorý zatiaľ 

v histórií nikdy nepriniesol žiadne nové formy a modely civilizácie, práve naopak narúšal 

existujúce civilizačné štruktúry (Panarin, 1995, str.143). Pomerne výrazným kritikom 

eurazianizmu bol aj Vadim Cymburskij. Autor konceptu „Rusko ako Ostrov“ často 

kritizoval práve eurazianistov za to, že odignorovali „ostrovný charakter“ ruskej štátnosti 

a postavili ho do jednej roviny s kočovnými civilizáciami (Cymburskij, 2013, str.50). Pre 

spresnenie si povedzme, že medzi takéto kmene patrili napríklad Huni alebo Mongoli. 

Taktiež sa Cymburskij zaujímavo vyjadroval o spojenectve Ruska a Kazachstanu. Podľa 

neho by sme mali hovoriť o Kazachstane -Eurázií a nie o Rusku- Eurázií, ktorý by mal 

plniť úlohu celku, prostredníctvom ktorého bude Rusko spolupracovať s ostanými národmi 

ako je napríklad Čína alebo India (Cymburskij in Bazavluk, 2018, str.732).   Často sa 

môžeme s kritikou eurazianizmu a neoeurazianizmu stretnúť aj v rovine praktickej, 

nakoľko na rozdiel od atlantizmu, myšlienky eurazianizmu sa skutočne v politike Ruskej 

Federácie objavujú aj dnes. Medzi takýchto kritikov patrí napríklad Andreas Umland. 

Umland tvrdí, že Rusko je príliš slabé na to, aby dokázalo vytvoriť v dnešnom 

mnohopolárnom svete akési stabilné spoločenstvo, dokonca aj existencia Eurázijskej 

Ekonomickej Únie je iba dočasná (Bazavluk, 2018, str.733). Nie veľmi pozitívnu 

perspektívu očakáva Leonid Ivašov u ďalšieho spoločenstva, ktoré sa geograficky 

nachádza v eurázijskom priestore. Ide o Spoločenstvo nezávislých štátov, označované 

skratkou SNS. Leonid Ivašov vo svojom článku hovorí o tom, že národy združené 

v Spoločenstve nezávislých štátov sa chcú viac podobať na západné krajiny a nechcú sa 

držať prívlastku inej civilizácie (Ivašov, 2013, str.46). Rovnako Leonid Ivašov dodáva, že 
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ak má vzniknúť skutočne silný projekt Eurázijskej Únie, o ktorom sa vyjadrovali jak 

Nursultan Nazarbajev a Vladimír Putin, aby tento projekt vznikol na základe múdreho 

uváženia a inteligencie celého priestoru Eurázie (Ivašov, 2013, str.47).  

3.3 Rusko ako ostrov    
Ostrov v srdci súše. Týmito slovami nazýva Rusko autor konceptu Ruska ako 

ostrova Vadim Leonidovič Cymburskij. Koncepcia „Ruska ako ostrova“ je kritikou 

Eurazianistického konceptu, ktorý sme popísali vyššie. Pre začiatok musíme uviesť, že 

teória Vadima Cymburského sa veľmi rýchlo stala populárnou medzi odbornou aj 

neodbornou verejnosťou. Teória „Rusko ako Ostrov“ bola po prvýkrát popísaná v článku 

„Ostrov Rusko“ (Ostrov Rossija). Ako hovoril sám Cymburskij, jeho článok mnohí 

považujú za „deklaráciu ruského neoizolacionizmu“ (Cymburskij, 2013, str.146). Pre 

Cymburského a jeho teóriu sú veľmi dôležitými pojmami najmä „civilizácia“ a „ostrov“. 

Pojem civilizácia Cymburskij vysvetľuje na základe zadávania si otázok ako: Čo to 

civilizácia je ? Je možné považovať Rusko za civilizáciu ? Hľadiac na pojem civilizácia, 

Cymburskij považuje za civilizáciu, v geopolitickom slova zmysle, ľudskú populáciu alebo 

inak nazvané etniká (Cymburskij, 2013, str.146). Na otázku, či možno zaradiť Rusko do 

civilizačných objektov a foriem odpovedá Cymburskij širšie. Aj napriek tomu, že Rusko 

nikdy nebolo národom iba rusov, je možné ju bez akýchkoľvek pochybností zaradiť medzi 

civilizačné objekty, ktorého jadro tvorili Rusi bez ohľadu na to, k akému etniku alebo 

subetniku patrili (Cymburskij, 2013). Je všeobecne známe, že Rusko či už v minulosti, ale 

aj v súčasnosti, bolo tvorené nielen etnickými rusmi, ale aj príslušníkmi inej rasy alebo 

etnika. Cymburskij zároveň dodáva, že pojem civilizácia môže byť pod názvom Rusko  

chápaný aj ako jadro, okolo ktorého sa nachádzajú rôzne geopolitické a etnické priestory, 

ktoré sú charakteristické odlišnými kultúrnymi a niekedy aj inými civilizačnými znakmi 

(Cymburskij, 2013, str.150). Z toho dôvodu Vadim Cymburskij považuje za hlavnú úlohu 

geopolitiky skúmanie rozmanitostí vo vzťahoch medzi jadrami civilizácií a ich perifériami, 

ako aj skúmanie možných nebezpečenstiev, ktoré môžu byť produktmi týchto vzťahov 

(Gajdukevič, 2011, str.12). Druhým dôležitým pojmom je, ako sme už spomenuli, 

„ostrov“.  Vo svojom príspevku Klimenková uvádza, že Cymburskij sa pri svojom 

skúmaní významu slova ostrov dopracoval až do obdobia starej Rusi. Slovo „ostrov“ sa 

v starej ruskej literatúre objavuje ako pojem, ktorý reprezentoval územie izolované od 

ostatných, alebo ako pojem, ktorý charakterizoval ostrov ako suverénne náboženstvá 

jednotlivých národov (Klimenková, 2012, str.113). Berúc do úvahy uvedené tvrdenie, je 
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zjavné, že Cymburskij mal svoj koncept postavený na pevných kultúrnych a historických 

základoch. Klimenková ešte dodáva, že Cymburskij aj na základe historického významu 

slova ostrov považuje tento pojem za kľúčový pri formovaní mentality ruského národa 

a tento fakt tak stavia aj myšlienku „Moskvy- Tretieho Ríma“ do úlohy prasymbolu pre 

„ostrovnú teóriu“ (Klimenková, 2012, str.113).  

Prvé náznaky akéhosi povedomia o Rusko ako ostrove sa začali objavovať už 

v období 16. a 17. Storočia. Cymburskij toto obdobie považuje za epochu ostrovnej 

sebarealizácie (Cymburskij, 1993). V tomto období sa územie Ruského impéria začalo 

rozširovať na východ smerom na Sibír. Sám Vadim Cymburskij vyjadruje presvedčenie, že 

„ostrovianstvo“ sa formovalo práve počas takýchto vojen, ktoré Rusko viedlo proti 

okolitým národom, ktoré reprezentovali iné civilizačné platformy (Cymburskij, 1993). Vo 

svojom diele Ostrov Rusko Cymburskij tvrdí, že úloha Ruska nemá spočívať v pozícií 

integrátora Eurázie, ale Rusko má predstavovať ostrov, ktorý jednotlivé civilizácie od seba 

oddeľuje (Kurfürst, 2018, str.223). Celkovo je civilizácií podľa Cymburského v Eurázií 5. 

Menovite existujú v geografickom priestore Eurázie nasledovné civilizácie- ruská, 

románsko-germánska, arabsko-iránska, indická a čínska (Kurfürst, 2018, str.223). Do 

popredia Cymburskij vkladá myšlienku, ktorá hovorí, že k tomu aby bolo možné pomocou 

geopolitickej teórie odpovedať na otázky, týkajúce sa predovšetkým Ruska, nesmie táto 

teória fungovať na princípe redukcie, ale ako autonómna podoba reality, ktorá nás prinesie 

k priestorovému rozdeleniu existujúcich civilizačných platforiem (Cymburskij, 1993). Na 

princípe Ruska ako Ostrova v srdci súše môžeme Rusko ako geopolitický objekt opísať 

tromi znakmi. Prvým znakom je jeho celistvosť, ktorá predstavuje domov pre ruský národ 

a ktorá sa rozprestiera na východ od románsko-germánskej civilizácie, s ktorou sa 

nestotožňuje,  a vypĺňa priestor medzi Európou a Áziou. Druhou charakteristikou je 

rozloha oblastí na svojom východe, ktoré fungujú ako obrana proti možným hrozbám 

prichádzajúcich z tejto časti sveta. Poslednou charakteristikou je oddelenosť Ruska od 

románsko-germánskej, ktorá je domovinou liberálnej demokracie. Od tejto civilizácie je 

Rusko oddelené pásom štátov, ktoré sú k západnej Európe pridružené, ale nepatria k nej 

(Cymburskij, 1993). V Cymburského koncepte hrajú dôležitú úlohu aj dva typy hraníc: 

limes a limitrofy. V krátkosti možno pojem limes charakterizovať ako okraj Ruskej 

civilizačnej platformy. Významnejšími hranicami sú v tomto prípade limitrofy, ktoré budú 

podľa Cymburského kľúčovým regiónom svetovej geopolitiky (Kurfürst, 2018, str.224). 

Limitrofy možno inak nazvať aj krajinami prielivu. Tieto územia sú pre Ruskú Federáciu 
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dôležité, pretože pomocou nich sa môžu spájať s ostatnými civilizáciami Eurázie a aj sa 

pred ich vplyvom chrániť. Často tieto územia nazýval aj areálom ruských životných 

záujmov (Kurfürst, 2018, str.225). Medzi „limitrofné“ oblasti možno zaradiť napríklad na 

juhu turecko-iránske etnické pohraničie, alebo na Západe môže ísť o pohraničie 

slovanských štátov od východnej Európy až po germánske krajiny (Cymburskij, 2013, 

str.158). Vo svojej práci Cymburskij spomína ako najproblematickejší región týchto 

teritórií práve východnú Európu (územie od Baltských štátov po Krym). Kurfürst píše, že 

túto časť „limitrofu“, ktorá sa tiahne od oblasti Kaliningradu až po polostrov Krym, môže 

Západ použiť na to, aby Rusko dokázal izolovať (Kurfürst, 2018, str.225). Ak sa 

dôkladnejšie pozrieme na súčasnú situáciu vo východnej Európe, môžeme vidieť, že 

postupné rozširovanie NATO smerom k Ruskej Federácií prinútilo Rusko siahnuť po 

tomto koncepte, aby si svoj ,,životný priestor“ udržali. Ako príklady nám môžu slúžiť 

konflikty záujmov na východe Ukrajiny alebo na Kryme. Tieto fakty vykresľujú koncept 

Vadima Leonidoviča Cymburského ako skutočne systém pokrokový a aplikovateľný aj 

v chode svetového vývoja. Ako jeden z mála teoretikov Cymburskij vyzdvihuje aj potrebu 

stability vo vnútornej geopolitike. Táto vnútorná geopolitika v rámci Ruskej Federácie tak 

ako geopolitika ,,vonkajšia“ nemá byť založená na neoeurazianistických ideách eurázijskej 

super- etnicity, ale na dohovoroch medzi politickým centrom a jeho domíniami, v ktorých 

by boli obsiahnuté záujmy všetkých zúčastnených, a tak by sa proces rozšírenia centra 

medzi vnútorné a východné časti Ruska, nazývané aj novým Ruskom, uľahčil 

(Cymburskij, 1993). Inak povedané, Cymburskij navrhuje, aby sa ruské geopolitické 

myslenie zmenilo tak, aby identifikačným znakom Ruska nebola imperiálna povaha, ale 

„ostrovná identita“ (Kurfürst, 2018, str.226). Navyše Cymburskij pre tvrdenie, aby sa 

Rusko neuberalo ani cestou atlantizmu ani eurazianizmu využíva argument, v ktorom 

považuje oba zmienené smery za škodlivé, pretože znemožňujú Rusku vyhľadávať 

a prijímať nové výzvy (Charin, 2012, str.99). To znamená, že Rusko sa bude pri 

nasledovaní ostrovného konceptu dištancovať od dobyvačných snáh eurazianistov 

a rovnako aj od koncepcie Halforda Mackindera.      

3.4 Nikolaj Starikov ako geopolitická osobnosť 
Ruské geopolitické myslenie je nesmierne zložité, napriek tomu sa však teší 

vysokej popularite nielen medzi občanmi Ruskej Federácie, ale aj u zahraničných 

pozorovateľov. Ako už bolo v práci uvedené, medzi hlavné a najdiskutovanejšie 

geopolitické prúdy patria atlantizmus, eurazianizmus a Rusko ako ostrov. Z týchto 
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konceptov vychádzajú aj mnohé ďalšie názorové koncepcie. Výklad geopolitiky ruskej 

Federácie však nemusí byť iba reprezentáciou istej skupiny teoretikov, ale môže vzniknúť 

prienikom viacerých teoretických východísk v spojení so širšími historickými 

a spoločenskými súvislosťami. K takémuto výkladu môžeme zaradiť napríklad autora 

Nikolaja Starikova. Aj keď možno zaradiť Nikolaja Starikova medzi autora 

sympatizujúceho s eurazianistickými myšlienkami, jeho vnímanie geopolitiky v sebe 

zahŕňa aj iné fenomény. Čo je však dôležité a je to jeden z dôvodov zaradenia tohto autora 

do bakalárskej práce je fakt, že Nikolaj Starikov dostáva pomerne často priestor v ruských 

médiách, kde sa vyjadruje práve k hlavným geopolitickým témam. Vo svojom diele 

,,Geopolitika- Ako sa to robí“ ponúka prevažne ideologizované historické súvislosti, ktoré 

formovali ruskú identitu a geopolitické myslenie. Z toho dôvodu by táto publikácia mohla 

byť pre odbornú aj bežnú verejnosť zaujímavým kúskom do mozaiky vytvorenia si obrazu 

o charaktere a vývoji geopolitického myslenia. Vo svojom diele hneď v začiatku popisuje 

pomerne populárnu geopolitickú teóriu a to stret civilizácie Mora a civilizácie Pevniny, 

ktorej autorom je, ako sme už spomenuli Alfred T. Mahan. Ide o dva proti sebe stojace 

póly, ktoré medzi sebou vedú neustály boj. Sám Nikolaj Starikov popisuje povahu oboch 

civilizácií nasledovne: ,,Civilizácia Mora postaví flotilu a zaoberá sa námorným 

obchodom, civilizácia Pevniny rozširuje svoje územia na súši. Cieľom Pevniny je zabrániť 

Moru v blokáde, ovládnuť pobrežné pásma a dostať sa k svetovému oceánu. Úlohou 

civilizácie Mora je blokáda prístupu Pevniny k morským priestorom, ovládnutie 

pobrežného priestoru a po rozdelení Pevniny na časti jej mocenské pohltenie. V snahe 

zvíťaziť nad protivníkom sa v rámci danej situácie usilujú znemožniť rozvíjanie jeho 

zbrane.“ (Starikov, 2013, str. 17).  Na tomto príklade je jasne zreteľné, že Mackinderov 

koncept má medzi ruskými odborníkmi obrovskú váhu. Podobné myšlienky, týkajúce sa 

konfliktu medzi civilizáciami mora a pevniny sme si popísali už v predchádzajúcich 

častiach práce, či už pri koncepte Alfreda T. Mahana alebo Halforda Mackindera. Vráťme 

sa však k dielu Nikolaja Starikova. Nikolaj Starikov vo svojej publikácií popisuje ruské 

geopolitické postupy v časovom priestore a slede historických udalostí, teda z čias 

Ruského impéria. Práve na historických príkladoch, ktoré Starikov uvádza môžeme vidieť 

istú ideologizáciu geopolitického myslenia. Spoločným menovateľom pre historické 

súvislosti v jeho podaní je snaha veľmocí o oslabenie Ruska. Z toho dôvodu sa dá z jeho 

výkladov vydedukovať istý nacionalistický podtón, ktorý vlastne dnes vo svojich názoroch 

prezentuje. Dominantná časť publikácie sa sústredí na historické súperenie Ruského 
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impéria a Veľkej Británie. Za prvého významného geopolitického mysliteľa Starikov 

považuje cára Petra I. Veľkého. Dôvod svojho tvrdenia vysvetľuje na základe veľkoleposti 

a geniality tohto ruského cára, ktorý ,,bol prvým vodcom Ruska, ktorý pozdvihol na  štátnu 

úroveň princípy geopolitiky,“ (Starikov, 2013, str.28). Toto tvrdenie potvrdzuje napríklad 

aj fakt, ktorý nájdeme v knihe Feodosija Vesegala ,,Krátka história ruskej flotily“, ktorá 

bola publikovaná v roku 2014. V knihe sa spomína ako Peter Veľký chápal význam flotily 

a preto sa výrazne zaslúžil o vytvorenie Azovskej flotily, ako aj o celkové vybudovanie 

lodných kapacít vtedajšieho Ruska (Veselago, 2014, str.16,22). Do úvahy však treba brať 

fakt, že pojem geopolitika bol po prvýkrát použitý až v druhej polovici 19.storočia 

Rudolfom Kjellenom, napriek tomu však konanie Petra Veľkého na svetovom poli mohlo 

vykazovať známky strategického myslenia. V ďalších častiach publikácie Starikov často 

nadväzuje na už zmienený boj medzi Ruským impériom a Veľkou Britániou. 

Z ponúknutých výkladov, ktoré publikácia ponúka vidíme, že Starikov vykresľuje Veľkú 

Britániu nie len ako súpera Ruského impéria, ale aj ako nespoľahlivého partnera. Ako 

príklad si môžeme uviesť spor o ostrov Malta v Stredozemnom mori. Za patróna Rádu 

maltézskych rytierov sa v roku 1797 nechal vyhlásiť cár Pavol I. (Starikov, 2013, str. 246). 

Ruské impérium si tak nárokovalo na pripojenie Malty k Rusku po tom, čo spolu 

s Angličanmi porazia francúzsku armádu. Nakoľko však Veľká Británia v slede udalostí 

napoleonských vojen vyjednávala diplomatické dohody aj s ostatnými stranami, nakoniec 

sa vzťahy s Ruskom zhoršili a Malta tak bola pod nadvládou Veľkej Británie. Ako ďalšie 

príklady nepriateľského postoja Británie voči Rusku Starikov uvádza podporovanie 

nenárodne orientovaných členov šľachty a panovníckeho dvora, alebo konfrontácie 

mocností v Baltskom mori. Z uvedených dôvodov je možné jeho pohľad na sled udalostí, 

ktoré ruské politické chovanie formovali, považovať za značne ovplyvnený zášťou voči 

Veľkej Británii. Pravdou však je, že vzťahy medzi Veľkou Britániou a Ruskou Federáciou 

nie sú veľmi priateľské ani dnes, o čom svedčí napríklad prieskum centra Levada. Podľa 

prieskumu z leta 2018, 38 percent respondentov uviedlo, že prístup Veľkej Británie 

k Ruskej Federácií považujú za nepriateľský, čo je oproti roku 2017 dvojnásobný nárast 

(Galanina, 2018). Môžeme sa preto domnievať, že aj spomenuté historické súvislosti, ktoré 

uvádza Starikov vo svojej publikácií, mohli výsledok prieskumu ovplyvniť. V takom 

prípade je na mieste skonštatovať, že ideologizácia ruského geopolitického myslenia 

v spoločnosti je aktuálna a môže stále rásť. 
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4. Príklady geopolitických teórií v praxi 
 Určite sa mnoho odborníkov zhodne, že teória sa stáva plnohodnotnou vtedy, ak je 

použiteľná v praxi. Rovnako to platí aj o geopolitických teóriách, ktoré sme si vo vyššie 

uvedených kapitolách popísali. Geopolitika je v Rusku populárna nielen ako vedecká 

disciplína, ale dokonca je považovaná za akúsi novú formu vyjadrovania ideológie a preto 

sa na tento pojem odvolávajú aj mnohí ruskí štátni predstavitelia (Nowak, 2010, str.98). 

Aké geopolitické teórie však ruské elity uplatňujú a s ktorými z nich sa stotožňujú ?  

 K tomu, aby sme mohli objektívne zhodnotiť a analyzovať aplikáciu jednotlivých 

geopolitických konceptov v praxi, musíme si zadefinovať východiská, ktoré vplývali na 

výber konkrétnych teórií a následnú aplikáciu. Zánikom Sovietskeho Zväzu zaniká aj 

bipolárne usporiadanie sveta a dochádza k prechodu na multipolárne usporiadanie sveta. 

Na herné pole svetovej geopolitiky vstupujú nové mocnosti a nové spoločenstvá ako 

napríklad Čína, India alebo Európska Únia. Rozpad Sovietskeho Zväzu znamenal aj zánik 

Varšavskej zmluvy, čo absolútne zmenilo geopolitické pomery v Európe. Z pohľadu Ruska 

bol zánik tohto spoločenstva o to katastrofálnejší, že aliancia NATO nezanikla a práve 

naopak, začala do svojich štruktúr prijímať aj bývalé krajiny Sovietskeho Zväzu. Taktiež 

bolo potrebné po páde komunizmu sformovať novú ideologickú doktrínu pre fungovanie 

nového štátu. Nemenej významným faktorom boli neskôr takzvané farebné revolúcie. 

Tieto ale aj niekoľko ďalších faktorov vplývalo na to, ako Ruská Federácia vystupovala 

a vystupuje na medzinárodnom poli.  

Leonid Ivašov vo svojej knihe „Boj za Rusko“ píše, že Rusko si musí nájsť svoje 

miesto v novom svetovom usporiadaní a vytvoriť si svoju vlastnú geopolitickú doktrínu 

(Ivašov, 2015). Ivašov taktiež tvrdí, že v blízkej budúcnosti sa budú geopolitické boje viesť 

v regiónoch kde dochádza k prieniku civilizácií. Konkrétne ide o regióny ako Balkán, 

Blízky Východ, Kaukaz alebo juhozápadná Ázia (Ivašov, 2015). Medzi tieto oblasti je 

možné na základe dnešnej geopolitickej situácie zaradiť aj oblasť Arktídy a východnú 

Európu. Ak sa bližšie zamyslíme nad tým, kde sa tieto regióny nachádzajú tak zistíme, že 

ide o oblasti, ktoré možno zaradiť podľa Mackinderovho rozdelenia do oblasti vnútorného 

polmesiaca. A tu sa dostávame ku konkrétnej aplikácií jednotlivých geopolitických teórií.  

Za posledné roky môžeme vidieť, že Rusko sa snaží sústrediť svoje aktivity práve 

do oblastí, ktoré sa nachádzajú v blízkosti jeho hraníc. Ak sa pozrieme ako sa vyvíja 

situácia na Ukrajine, ako sa rozvíjajú vzťahy s Bieloruskom, alebo spolupráca s Tureckom 

a ako Rusko pôsobí na Kaukaze, môžeme vidieť, že Rusko vo svojom prístupe využíva 
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prvky eurazianizmu a prvky „ostrovianstva“. Pôsobenie Ruska v krajinách ako je 

Bielorusko alebo Ukrajina pomerne jasne odpovedajú Cymburského konceptu o vytvorení 

si takzvanej nárazníkovej zóny štátov, ktoré sú pridružené k západnej Európe, ale nie sú jej 

priamou súčasťou. Konkrétne aktivity, ktoré túto nárazníkovú zónu formujú sú napríklad 

snahy o vytvorenie spoločného zväzového štátu s Bieloruskom, podpora separatistov na 

Ukrajine, alebo pripojenie Krymu k Rusku. Tieto územia tak ponúkajú Rusku nárazníkovú 

zónu, ktorá ho oddeľuje od románsko-germánskej civilizácie. V súvislosti s prístupom 

k Bielorusku je zaujímavý aj samotný postoj niektorých bieloruských autorov, ktorý 

považujú Rusko za jeden z faktorov ochrany Bieloruska v celej jeho podstate. Spomeňme 

napríklad autora Nikolaja Karpilenija, ktorý vo svojom článku uvádza, že ak sa Bielorusko 

odkloní od tesnej integrácie so súčasným Ruskom, môže to spôsobiť nebezpečenstvo pre 

samotný bieloruský národ (Karpilenija, 2014, str.56). K tomu Karpilenija dodáva, že iba 

Bielorusko a Rusko boli schopné ustáť útoky Civilizácie mora a snažia sa v tomto súboji 

obstáť a hájiť svoju historickú úlohy Moskvy ako „Tretieho Ríma“ (Karpilenija, 2015, 

str.173). Pripojením Krymu k Rusku môžeme sledovať aj ďalší fenomén, ktorým je boj 

medzi Civilizáciami Mora a Pevniny. Rusko má ako reprezentant Civilizácie Pevniny cieľ 

získať prístup k moru a konkurovať Civilizácii Mora. Ziskom Krymu Rusko získalo aj 

kontrolu nad Azovským a čiastočne Čiernym morom, čo môže mať v budúcnosti veľký 

vplyv na rozloženie síl v regióne. Je nutné dodať, že súčasná situácia na Ukrajine Rusku 

vyhovuje, nakoľko sa v blízkej budúcnosti nepočíta s rozšírením NATO o Ukrajinu. Z toho 

môžeme vyvodiť záver, že Rusko nechce stratiť svoje postavenie na Ukrajine a preto sa 

rozhodlo namiesto mäkkej použiť hrubú silu. Civilizacionistický prístup sa ďalej prejavuje 

aj vo vzťahu Rusko- Kazachstan. Spomeňme si na slová Cymburského, ktorý kritizoval 

eurazianistov za to, že neberú do úvahy úlohu Kazachstanu ako most spolupráce medzi 

Ruskom a krajinami Ázie. Ak nahliadneme do výročnej správy ministerstva zahraničných 

vecí Ruskej Federácie za rok 2018, zistíme, že Kazachstan bol v roku 2018 veľmi 

významným strategickým partnerom Ruska. V správe sa o Kazachstane píše ako o jednom 

z najvýznamnejších ekonomických partnerov v rámci centrálne Ázie a Spoločenstva 

nezávislých štátov. Pre vyzdvihnutie dôležitosti tohto strategického partnerstva nám 

poslúžia údaje z daného materiálu ministerstva zahraničných vecí Ruskej Federácie. 

Konkrétne prebehlo medzi Ruskom a Kazachstanom 9 stretnutí a 14 telefónnych 

rozhovorov na vyššej úrovni a najvyšší predstavitelia vlád sa stretli celkovo 7 krát 

(Ministerstvo zahraničných vecí RF, 2019). Rozvíjanie tohto partnerstva je samozrejme 
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možné považovať aj za jeden z prejavov posilňovania pozície Ruska v Eurázií, čo 

samozrejme potvrdzuje eurazianistický prístup k formovaniu geopolitických priorít.    

Zaujímavé sú aj aktivity Ruska na Kaukaze. Kaukaz ako je dobre známe, patrí 

medzi etnicky rozmanité oblasti, čo so sebou prináša aj mnoho etnických konfliktov. 

Pomery na Kaukaze celkom jasne popísal Dugin vo svojom článku z roku 2008. Na jednej 

strane je tu Rusko, ktoré sa snažilo a ďalej snaží zjednotiť takzvaný „Veľký Kaukaz“ 

a znížiť napätie v tomto regióne. Na strane druhej tu máme Spojené štáty, ktorých cieľom 

je podpora protiruských hnutí v regióne, čím sa situácia nebude dať upokojiť (Dugin, 

2008). Zaujímavým hráčom v tomto regióne je aj Turecko, ktoré za posledné obdobie 

posunulo spoluprácu s Ruskom na vyššiu úroveň. Aktivity Ruska v oblasti Kaukazu 

a spoluprácu s Tureckom možno charakterizovať ďalším eurazianistickým argumentom 

a to konkrétne vedúcim postavením Ruska v Eurázii. K dosiahnutiu tohto cieľa už Rusko 

podniklo niektoré kroky, ako napríklad založenie Eurázijskej ekonomickej únie alebo 

Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Samozrejme diskusia prebieha aj nad vytvorením 

ďalších eurázijských projektov, ktoré budú založené na tradičných duchovných 

a morálnych hodnotách (Ivašov, 2013, str.47). O potrebe ďalšej integrácie v Eurázií hovorí 

aj správa ministerstva zahraničných vecí Ruskej Federácie z roku 2019. Ako sme už 

spomenuli, významnými eurázijskými spolkami sú napríklad Eurázijská ekonomická únia 

alebo Šanghajská organizácia pre spoluprácu. Práve druhej uvedenej organizácií sa 

prikladá obrovský význam. Organizácia je v súčasnosti tvorená Čínou, Indiou, 

Kazachstanom, Kirgizskom, Ruskom, Uzbekistanom, Pakistan a Tadžikistan (Žuravlev, 

2015). Medzi krajiny, ktoré majú status pozorovateľa patria napríklad Bielorusko alebo 

Arménsko, partnerský status majú ku príkladu Turecko alebo Nepál. Je teda zrejmé, že toto 

spoločenstvo bude v Eurázii zohrávať v budúcnosti významnú úlohu.  

Asi najviac badateľným konfliktom v dnešnej geopolitike je konflikt medzi NATO 

a Ruskom. Z pohľadu teoretickej geopolitiky nejde o nič nové ani výnimočné, pretože 

konflikt medzi Civilizáciami Mora a Pevniny predkladal už Alfred T. Mahan. Na strane 

Civilizácie mora sa akurát zmenil reprezentant, Veľkú Britániu nahradili Spojené Štáty 

Americké. V tejto súvislosti treba spomenúť, že konflikt medzi uvedenými subjektmi 

prešiel hlavne zo strany Ruska zaujímavým vývojom. Ako sme sa už zmienili v kapitole 

o atlantizme, ihneď po rozpade Sovietskeho Zväzu sa Rusko orientovalo prozápadným 

smerom a chcelo vybudovať nové vzťahy so západom a predovšetkým s USA. Po nástupe 

Jevgenija Primakova na post ministra zahraničných vecí sa tento kurz presunul viac 
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smerom k civilizačnému a eurázijskému charakteru. Aj samotné postoje Ruska v tom 

období boli citeľne eurazianistické, pretože Rusko nemalo už tak veľký záujem 

o formovanie vzťahov so Západom. Orientácia sa presunula skôr na región Eurázie a na 

upevnenie domácej geopolitiky. Dnes pod taktovkou Vladimíra Vladimíroviča Putina ako 

prezidenta Ruskej Federácie nabralo Rusko kurz smerom k imperiálnemu charakteru. 

Často je Vladimír Putin v zahraničí označovaný za diktátora, ktorý chce vytvoriť 

eurázijské impérium (Götz, 2016, str.6). Ak vezmeme do úvahy napríklad dnešnú situáciu 

vo Venezuele, je možné ju prirovnať k imperiálnym ambíciám o rozšírenie si svojho 

vplyvu ďaleko za hranice Eurázie. Dôkazom imperiálnej povahy dnešného Ruska je aj 

miešanie sa do vnútorných záležitostí krajín, ktoré sa môže prejaviť ovplyvňovaním volieb 

alebo aktivitami v informačnom priestore. Riešenie konfliktu medzi oboma stranami je 

v blízkej dobe v nedohľadne. Niektorí odborníci, ako napríklad Danilov tvrdia, že 

problémom prečo sú vzťahy medzi oboma pólmi v zlom stave je, že obaja aktéri sledujú 

iba svoje ciele a záujmy, ktoré sú často konfrontačné. Popritom však hlásajú mier 

a stabilitu (Danilov, 2012, str.35). Leonid Ivašov však tvrdí, že v otázke Sýrie, Turecka 

alebo Iránu sa Vladimír Putin rozhodoval geopoliticky a nie ideologicky, pretože si 

uvedomoval, že ak by tieto územia skončili pod nadvládou Západu, bola by ohrozená  

budúcnosť centra Eurázie, to znamená Ruska (Ivašov, 2015). Potvrdzuje to teda hypotézu 

Danilova, že ako Rusko, tak aj NATO, primárne USA, hľadia v prvom rade na svoje ciele 

a priority a tým sa brzdí posun v zlepšení vzájomných vzťahov. Riešenie daného problému 

ponúkajú napríklad eurazianisti. Tí považujú samotný eurazianizmus ako riešenie 

problému globálnej krízy (Engdal, 2012, str.17). Existujú obavy, že konflikt medzi 

Ruskom a NATO sa v blízkej budúcnosti nezmierni a to práve kvôli zmieneným rozličným 

cieľom o predstave usporiadania sveta.  

K tomu, aby bolo skúmanie praktickej roviny geopolitických teórií v súčasnom 

Rusku úplné, musíme sa v krátkosti zamerať aj na výroky a myšlienky prezidenta Ruskej 

Federácie Vladimíra Putina. Prezident Vladimír Putin je vo svete často považovaný za 

diktátora alebo všemocného prezidenta, prípadne „superprezidenta“. Ak sa pozrieme na 

niektoré jeho vyjadrenia, vidíme, že sám Vladimír Putin často vyzdvihuje civilizačný 

charakter Ruska. Napríklad na zasadaní medzinárodného diskusného klubu Valdaj 

v septembri roku 2013 sa Vladimír Putin vyjadril nasledovne: „Rusko, ako obrazne hovoril 

filozof Konstantin Leontiev, sa vždy rozvíjalo ako taká ”kvitnúca komplikácia”, ako štát- 

civilizácia je Rusko ukotvené ruským národom, ruským jazykom, ruskou kultúrou, Ruskou 
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pravoslávnou cirkvou a ďalšími ruskými tradičnými náboženstvami. Práve z modelu štát- 

civilizácia pramenia výnimočnosti nášho štátneho zriadenia. Zriadenie sa vždy snažilo 

pružne brať na vedomie národnostné, náboženské špecifiká toho či iného regiónu, 

zabezpečujúc rôznorodosť v jednote.“ (Putin, 2013). Tu môžeme vidieť ako Vladimír Putin 

vníma myšlienky civilizacionizmu, ktorého najvýraznejším reprezentantom bol Vladimír 

Cymburskij s teóriou „Rusko ako ostrov“. Uvedieme si ešte jeden príklad citácie ruského 

prezidenta, v ktorom vyzdvihuje výnimočnosť ruskej civilizácie. Na celosvetovom zjazde 

ruského ľudu 1.11.2018 Vladimír Putin povedal nasledujúcu myšlienku: „O jednej veci 

nepochybujem: hlas Ruska bude v budúcnosti vo svete znieť dôstojne a sebavedomo. Je to 

predurčené aj našou tradíciou, našou vnútornou duchovnou kultúrou, uvedomelosťou 

a nakoniec aj samotnou históriu našej krajiny ako samobytnej civilizácie- jedinečnej, 

a takej, ktorá nepredstiera sebavedomím a drzosťou svoju výnimočnosť.“ (Putin, 2018). Aj 

v tomto citáte môžeme vidieť, že posolstvo Vadima Cymburského má dodnes svoje miesto 

vo formovaní ruského myšlienkového prúdu. V niektorých prípadoch by sa mohlo zdať, že 

ide dokonca už o formovanie štátnej ideológie, bolo by to však tvrdenie vyžadujúce 

podrobnú analýzu.  
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Záver 
Ruský básnik, publicista a diplomat Fjodor Ťutčev (1866) raz povedal: „Rozumom 

nemožno Rusko pochopiť. Obyčajnými ármi sa nedá zmerať. Má svoj osobitý vzhľad- 

v Rusko je možné iba veriť.“ Aj dnes tento citát môžeme použiť aj na opísanie Ruskej 

Federácie, vrátane jej prístupov ku geopolitike. Nejeden krát sa totiž odborníci stretávajú 

práve s problémom, že ruskú geopolitiku nie je možné iba jednoducho rozumovo pochopiť 

alebo predpovedať jej dopady. Rovnako náročné je odpovedať na otázku čo si pod pojmom 

ruská geopolitika predstaviť. Ide o vedecký prístup, ktorý je založený na výskumoch 

a faktoch, alebo ide skôr o ideologické myšlienky, ktoré majú svoje korene v minulosti 

a sú prispôsobené a zaktualizované pre potreby dneška ? Jasná odpoveď na túto otázku 

neexistuje. V zásade môžeme tvrdiť, že ruské geopolitické myslenie je formované na 

jednej strane vedeckými faktami, ktoré sú následne využívané pre vytvorenie si 

ideologizovanej teórie. Geopolitika, ako samotný názov napovedá, v sebe obsahuje dva 

pojmy- geografia a politika. Geografia patrí medzi vedecké disciplíny a preto možno 

pojmy Eurázia alebo Heartland považovať za vedecké. K pojmu geopolitika sa rovnako 

viaže aj pojem história. História taktiež patrí medzi vedné disciplíny a preto možno 

napríklad obdobie Ruského impéria považovať za vedecký fakt. Pri hlbšom skúmaní 

jednotlivých myšlienok rôznych smerov vidíme, že teórie ako atlantizmus, eurazianizmus, 

„Moskva- Tretí Rím“ a ďalšie koncepcie sú už obohatené o ideologické prúdy. 

U atlantizmu môžeme hovoriť o liberalizme, u eurazianizmu o ideokracii alebo výsostnom 

postavení Ruska v Eurázii, u „Moskvy- Tretieho Ríma môžeme hovoriť a mesianizme 

a poslaní o záchrane pravoslávnej civilizácie. Je teda skôr na mieste sa pýtať či v Rusku 

nedochádza k akejsi kumulácií jednotlivých teórií a k pokusu o vytvorenie všeobecnej 

ruskej geopolitickej doktríny. Tá by pomocou jednotlivých, v práci spomenutých teórií 

dokázala flexibilne reagovať na situáciu v spoločnosti a samozrejme na zahranično-

politickom poli. Čo môžeme povedať s istotou je, že v Rusku sa čoraz častejšie stretávame 

s používaním pojmu Rusko- civilizácia. Sám Vladimír Putin tento pojem používa pri 

vyzdvihnutí výnimočnosti Ruska vo svete. Ako už vieme, pojem civilizácia s obľubou 

využíval vo svoje teórii „Rusko ako Ostrov“ Vadim Cymburskij. Jeho teória, ktorá uzrela 

svetlo sveta v 90. rokoch 20.storočia, teda v čase, keď sa Rusko uberalo prozápadnejším 

smerom. V ruskej geopolitike okrem iného môžeme zaznamenať imperiálne ambície elít 

získať vo svete opäť väčší vplyv a zlepšiť si pozíciu v porovnaní s USA. Igumnová vo 

svojom článku spomína, že súčasná ruská vládnuca elita sa nedokáže zmieriť 
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s geopolitickými stratami, ktoré Rusko utrpelo po zániku Sovietskeho Zväzu (Igumnová, 

2014, str.47). Táto myšlienka má svoje opodstatnenie, nakoľko Rusko ako také prišlo 

o svoj vplyv v postsovietskom priestore a rovnako stratilo okolo seba takzvané 

nárazníkové pásma, ktoré ho oddeľovali od západného sveta. Rovnako významným 

dôvodom, ktorý ovplyvnil smerovanie ruskej geopolitiky je rozširovanie Európskej Únie 

a hlavne NATO. Všetky tieto faktory mali svoj vplyv na podobu dnešnej ruskej 

geopolitiky.  

Zhrnúť výsledky nášho poznania by sme mohli takto- aj keď sa mnohokrát ruské 

elity odvolávajú na historické poslania Ruska, na odkazy predchádzajúcich vládcov a na 

ďalšie historické súvislosti, prevládajúcim prvkom ruského geopolitického myslenia je 

ideológia. Budovanie obrazu Ruska ako jedinečnej civilizácie, postavenie Ruska v Eurázii 

a vytváranie protipólu západnému svetu sú dnes hlavné piliere ruskej geopolitiky. Tieto 

pocity sa ruské elity snažia vzbudiť aj v spoločnosti. Mohli by sme preto hovoriť o ruskej 

geopolitike ako o ideologizovanej vednej disciplíne, ktorá stavia geografické a historické 

fakty do kontextu ideologických myšlienkových smerov. Bude veľmi zaujímavé sledovať, 

či budeme svedkami kontinuity v danom smere, alebo sa staneme svedkami zmeny 

geopolitického nastavenia Ruskej Federácie.    
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