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Характерною особливістю сучасности є активне використання 

інформаційних засобів у політичних конфліктах. Усе більшої ваги набувають 

інструменти м’якого впливу (soft power), метою яких є інтелектуальне 

переконання – мас-медії, аналітичні центри (так звані think tanks), мистецькі 

об’єднання та релігійні організації. Згідно з концепцією американського 

політолога Джозефа Ная такі методи поєднуються із “жорсткою силою” – 

більш традиційними для міжнародної політики силовими формами 

економічного та політичного примусу. При цьому історичні концепції 

активно використовуються для маніпуляції свідомістю. Стосується це 

не лише порівняно близьких нам часів ХХ століття, але й середньовічних тем. 

 

Із самого початку вивчення історія Візантії мала політичне значення. 

Перший вибух зацікавлення Візантією у Західній Европі відбувся 

в абсолютистській Франції, де візантійськість стала об’єктом критики для 

просвітників. Інакша роль чекала на образ Візантії в Европі Східній. 

Опинившися у якості єдиної великої православної держави, Російська імперія 

доволі швидко інструменталізувала православ’я й підняла його на щит 

у культурно-ідеологічному суперництві з Европою. У сучасній Російській 

Федерації тема Візантії активізувалася у зв’язку із занепадом комуністичної 

ідеології та потребою у нових ідеологічних системах. 



На спеціальну увагу заслуговує використання історії Візантії у творчості 

представника російської ультраправої думки, лідера “Міжнародного 

евразійського руху”, Алєксандра Дуґіна. Його ідеологія, яку він сам називає 

“евразійством”, на думку багатьох дослідників є ультранаціоналістичною та 

фашистською. Дуґін вирізняється особливо радикальною антиукраїнською 

позицією стосовно конфлікту на Донбасі, що зумовлює потребу аналізу його 

поглядів. 

 

Образ Візантії та поняття візантійськости відіграють значну роль 

у текстах Дуґіна. Так чи інакше він торкається візантійських питань 

у багатьох своїх працях, зокрема таких як “Геополитика постмодерна”, 

“Основы геополитики”, “Внутренний враг. Пораженческая “элита” губит 

Россию” та “Четвертая политическая теория”. Особлива увага поділу Европи 

надається Дуґіним у роботі “Ноомахия. Войны ума...” (2014), у якій 

“европейская история рассматривается как поле Ноомахии - борьбы 

аполлонического начала с кибелическим (решающей победой Кибелы 

является западноевропейский Модерн, научная картина мира Нового 

времени)”. 

 

Загалом імперіялістична політика Росії від часів Івана Грозного 

обґрунтовується ним як неминучий наслідок “поствізантійського” статусу 

Росії. Внаслідок поєднання геополітики, неортодоксального богослів’я 

та історизму образ середньовічної Ромейської імперії стає засобом 

для адвокації евразійського вектора інтеґрації. Евразійська цивілізаційна 

специфіка визначається як пов’язана із візантійською релігійною традицією 

та церковним розколом. При цьому для Дуґіна етична перевага завжди на 

боці евразійського Сходу, а не атлантичного Заходу. Візантійська церква, 



згідно з Дуґіним, пішла шляхом первісної традиції, а сама Візантія “дбайливо 

ставилася до самобутности етносів” (до “дбайливих” політичних утворень 

Дуґін зараховує й імперію Чингісхана). Для доведення радикальної 

відмінности між модерним Заходом та премодерним Сходом Дуґін робить 

своїми інструментами численні способи аналізу, від цивілізаціонізму до 

гайдеґґеріянської філософії. Західна та Східна Імперії після коронації Карла 

Великого для нього “две империи, две цивилизации, две ветви христианской 

религии, а также две культуры, два Dasein'a, два цивилизационных логоса, 

две Европы”. 

 

Слід відзначити, що візантійський дискурс Дуґіна позначений значним 

ресентиментом до Заходу. “Мы всегда были для них бельмом на глазу 

(как до этого Византия)”, – стверджує він, пояснюючи корені ворожнечі між 

Росією та Заходом. Гостре відчуття власної периферійности, вторинности 

змушує Дуґіна раз по раз закликати до радикального звернення до традиції: 

“У нас есть свое Средневековье, блистательное Средневековье московского 

царства Ивана Грозного, опричнины, доктрины Москвы – Третьего Рима, 

симфонии властей и переноса православной миссии спасения мира 

от византийской империи на Москву. Либо свое свободное 

Нео-Средневековье с новой русской империей, либо мы будем просто 

отбросами чужого Средневековья”. Повернення до традиції означає 

для Дуґіна не лише звернення до російської старовини, але й 

до візантійських (або псевдовізантійських) зразків. 

 

Отже, історія Візантії трактується А. Дуґіним передісторія Росії, а її 

політична система – як попередниця російської. Таким чином створюється 

міт про “золоту добу”, зразковий з духовної точки зору час. Провіденційне, 



релігійне розуміння історії дозволяє провести лінію від Ромейської імперії 

до імперії Російської, леґітимізувати авторитарну практику російської 

політики як “історично виправдану й традиційну”. Дуґін навіть оголошує 

Російську імперію “катехоном” – у християнські традиції це щось, що стримує 

світ від Апокаліпсису. Саме маніпуляції з православною духовною традицією 

дозволяють Дуґіну протиставити “етику” західній економіці й техніці 

(якими Росія, вочевидь, не змогла оволодіти). Можна припустити, що 

російська економіко-технічна неповноцінність, частковий провал 

модернізації у РФ створює вдалий ґрунт для антизахідного ресентименту. 

За таких умов єдиним способом впливу на сусідів для Росії стає військовий 

тиск. Тож евразійство А. Дуґіна є антимодернізаційною мілітаристською 

ідеологією, зумовленою почуттям суспільної меншовартости. У цій ідеології 

Візантія виконує роль парадигматичного зразка для наслідування та 

водночас джерела культурно-історичної специфіки, якою обґрунтовується 

аґресія та авторитаризм. Нездатність Росії ефективно засвоїти модерність 

західного типу змушує її ідеологів шукати прихистку у “візантійських” 

геополітичних схемах, де значимість російської держави будується 

на ірраціональному езотеризмі. 


