
Death or Glory in Russia 

Chết hay vinh quang ở Nga 

Rumours are flying about veiled jockeying within Russia over who will 

replace President Vladimir Putin, now that his war of aggression in Ukraine 

has gone so disastrously wrong. 

Tin đồn đang truyền lan về việc tranh giành quyền lực không công khai 

(veiled jockeying) trong nước Nga về việc ai sẽ thay thế Tổng thống 

Vladimir Putin, giờ đây cuộc chiến xâm lược của ông ở Ukraine đã diễn ra 

quá sai lầm thảm khốc. 

Such a struggle cannot fail to expose the morbid pathologies of Russian 

politics. 

Một cuộc đấu tranh như vậy không thể không phơi bày các bệnh lý bệnh 

hoạn của chính trị Nga. 

The key players are not organised political parties, but rather gangs of 

oligarchs who preside over various informal nodes of power. 

Những người chơi chủ chốt không phải là các đảng chính trị có tổ chức, mà 

là các băng đảng đầu sỏ chủ trì các phe nhóm quyền lực không chính thức 

khác nhau. 

This explains why Russia's most effective military force on the front line in 

Ukraine, the mercenary Wagner Group, is not even a part of the Russian 

army. 

Điều này giải thích tại sao lực lượng quân sự hiệu quả nhất của Nga ở tiền 

tuyến ở Ukraine, Nhóm lính đánh thuê Wagner, thậm chí không phải là một 

phần của quân đội Nga. 

Russia is now a land of warlords, something one generally associates with 

rogue and failed states. 



Nga bây giờ là một vùng đất của các lãnh chúa, một cái gì đó người ta 

thường liên kết với các quốc gia bất hảo và thất bại. 

Its current and aspiring leaders are trafficking in fever dreams of battlefield 

glory. 

Các nhà lãnh đạo hiện tại và đầy tham vọng của nó đang buôn bán trong 

những giấc mơ sốt về vinh quang chiến trường. 

Implicit in this martial culture is a Hobbesian view of life as solitary, poor, 

nasty, brutish, and short – and increasingly cheap. 

Ẩn trong nền văn hóa võ biền này là một quan điểm của người Hobbesian 

về cuộc sống đơn độc, nghèo nàn, khó chịu, tàn bạo và ngắn ngủi - và 

ngày càng rẻ tiền. 

The rise of private armies in and around Russia has led to some genuinely 

funny developments. 

Sự trỗi dậy của quân đội tư nhân trong và xung quanh Nga đã dẫn đến một 

số phát triển thực sự hài hước. 

For example, last year, former members of US and other Western armed 

forces organised a voluntary military unit to fight on the Ukrainian side. 

Ví dụ, năm ngoái, các cựu thành viên của Mỹ và các lực lượng vũ trang 

phương Tây khác đã tổ chức một đơn vị quân đội tự nguyện chiến đấu bên 

phía Ukraine. 

With pitch-perfect irony, they call themselves the Mozart Group – a direct 

riposte to the Wagner mercenaries (both names being of a German composer). 

Với sự mỉa mai hoàn hảo, họ tự gọi mình là Tập đoàn Mozart - một lực 

lượng chống trả nhanh chóng (riposte) trực tiếp cho lính đánh thuê Wagner 

(cả hai tên đều là của một nhà soạn nhạc người Đức). 

One can only hope they will bomb Russian army positions with weapons 

more powerful than chocolate Mozartkugeln. 



Người ta chỉ có thể hy vọng họ sẽ ném bom các vị trí của quân đội Nga 

bằng vũ khí mạnh hơn sô cô la Mozartkugeln. 

But the humour ends there. 

Nhưng sự hài hước kết thúc ở đó. 

Russia's apparent reversion to warlordism has been abetted by a strain of 

Russian religious fundamentalism that openly celebrates death. 

Sự đảo ngược rõ ràng của Nga đối với chủ nghĩa lãnh chúa đã được tiếp 

tay bởi một chủng tộc chủ nghĩa cơ bản tôn giáo của Nga công khai kỷ 

niệm cái chết. 

Some Russian clergy have been telling their congregations that they can 

"become themselves" only through the act of killing. 

Một số giáo sĩ Nga đã nói với các giáo đoàn của họ rằng họ có thể "trở thành 

chính mình" (become themselves) chỉ thông qua hành động giết người. 

The "special military operation" in Ukraine, they are told, is a struggle for 

"all of God's creation." 

"Chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, họ được cho biết, là một cuộc đấu 

tranh cho "tất cả sự sáng tạo của Chúa". 

As one of Putin's chief propagandists, Vladimir Solovyov, said in a New 

Year's message on Russian television, "Life is highly overrated. 

Là một trong những nhà tuyên truyền chính của Putin, Vladimir Solovyov, 

đã nói trong một thông điệp năm mới trên truyền hình Nga, "Cuộc sống 

được đánh giá rất cao. 

Why fear what is inevitable? 

Tại sao phải sợ những gì là không thể tránh khỏi? 

Especially when we're going to heaven. 

Đặc biệt là khi chúng ta lên thiên đàng. 

Death is the end of one earthly path and the beginning of another. 



Cái chết là sự kết thúc của một con đường trần thế và sự khởi đầu của một 

con đường khác. 

Don't let fear of death influence decisions. 

Đừng để nỗi sợ chết ảnh hưởng đến quyết định. 

It's only worth living for something you can die for, that's the way it should 

be… we are fighting against satanists. 

Nó chỉ đáng sống vì thứ gì đó bạn có thể chết, đó là cách nó nên như vậy... 

Chúng tôi đang chiến đấu chống lại những người theo chủ nghĩa Satan. 

This is a holy war, and we have to win." 

Đây là một cuộc thánh chiến, và chúng ta phải chiến thắng". 

Likewise, Magomed Khitanaev, a Chechen theologian and Russian army 

commander, portrays Ukraine as a latter-day Sodom and Gomorrah, 

"We're asking: Oh, Ukrainians, why did you permit gay parades in Kyiv, 

Kharkiv, and Odessa? 

Tương tự như vậy, Magomed Khitanaev, một nhà thần học Chechnya và 

chỉ huy quân đội Nga, miêu tả Ukraine là một Sodom và Gomorrah ngày 

sau, "Chúng tôi đang hỏi: Ồ, người Ukraine, tại sao bạn lại cho phép các 

cuộc diễu hành đồng tính ở Kyiv, Kharkiv và Odessa? 

Why did you permit it? 

Tại sao bạn cho phép điều đó? 

Why didn't you come out against them, against your government that was 

overtaken by fascists? 

Tại sao bạn không chống lại họ, chống lại chính phủ của bạn đã bị phát xít 

vượt qua? 

Without shame before God, people, they are openly, manifestly spreading 

their filth." 



Không có sự xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời, mọi người, họ đang công 

khai, rõ ràng là đang lan truyền sự bẩn thỉu của họ. 

To understand contemporary Russian ideologists like Solovyov and Putin's 

so-called "court philosopher," Aleksandr Dugin, one must examine the 

tradition of Russian "cosmism," a philosophical movement that began with 

the 19th-century educator Nikolai Fedorov. 

Để hiểu các nhà tư tưởng Nga đương đại như Solovyov và cái gọi là "triết 

gia triều đình" của Putin, Aleksandr Dugin, người ta phải xem xét truyền 

thống của "cosmism" của Nga, một phong trào triết học bắt đầu với nhà 

giáo dục thế kỷ 19 Nikolai Fedorov. 

As Jules Evans, a philosopher at Queen Mary University of London, writes, 

Fedorov "was nicknamed the 'Socrates of Moscow,' because of his ascetic 

habits and his radical philosophy. 

Như Jules Evans, một triết gia tại Đại học Queen Mary London, viết, 

Fedorov "có biệt danh là 'Socrates của Moscow', vì thói quen khổ hạnh và 

triết lý cấp tiến của ông. 

He had one all-encompassing goal: the achievement of immortality and the 

resurrection of the dead." 

Ngài có một mục tiêu toàn diện: thành tựu của sự bất tử và sự sống lại của 

người chết. 

Among Fedorov's 20th-century followers was the Soviet rocket scientist 

Konstantin Tsiolkovsky (who theorised about space travel), the science-

fiction writer Alexander Bogdanov (who believed that one could prolong 

one's life through blood transfusions), and – in a fitting coincidence – the 

religious thinker Vladimir Solovyov. 

Trong số những người theo thế kỷ 20 của Fedorov có nhà khoa học tên lửa 

Liên Xô Konstantin Tsiolkovsky (người đưa ra giả thuyết về du hành vũ trụ), 

nhà văn khoa học viễn tưởng Alexander Bogdanov (người tin rằng người ta 

có thể kéo dài cuộc sống của một người thông qua truyền máu), và - trong 

một sự trùng hợp ngẫu nhiên - nhà tư tưởng tôn giáo Vladimir Solovyov. 



According to Evans, this earlier Vladimir Solovyov called for "a universal 

theocracy under a Russian czar, to hasten humanity's 'long and difficult 

passage from beast-mankind to God-mankind.'" Once accomplished, 

adherents to the faith would "become immortal spiritual beings – only Christ 

has reached this stage so far, but all humanity will soon follow." While 

Solovyov believed that this evolution could be advanced with magic, 

Fedorov himself advocated scientific means. 

Theo Evans, điều này trước đó Vladimir Solovyov đã kêu gọi "một nền thần 

quyền phổ quát dưới thời Sa hoàng Nga, để đẩy nhanh 'đoạn đường dài và 

khó khăn của nhân loại từ nhân loại thú tính đến Thiên Chúa-nhân loại.' 

Một khi hoàn thành, những người theo đức tin sẽ "trở thành những sinh vật 

tâm linh bất tử - chỉ có Đấng Christ đã đạt đến giai đoạn này cho đến nay, 

nhưng tất cả nhân loại sẽ sớm theo sau." Trong khi Solovyov tin rằng sự 

tiến hóa này có thể được nâng cao bằng phép thuật, chính Fedorov ủng hộ 

các phương tiện khoa học. 

But both ultimately "agreed that humanity would be saved by Russian 

theocracy." 

Nhưng cả hai cuối cùng "đồng ý rằng nhân loại sẽ được cứu bởi thần 

quyền Nga." 

Denys Sultanhaliiev of the University of Tartu has explored the links 

between the two Solovyovs and established a clear lineage from Russian 

cosmism, in both its mystical and scientific forms. 

Denys Sultanhaliiev của Đại học Tartu đã khám phá mối liên hệ giữa hai 

Solovyovs và thiết lập một dòng dõi rõ ràng từ vũ trụ Nga, dưới cả hình 

thức thần bí và khoa học. 

There is a direct through line from the cosmism that prevailed in the first 

decade of the Soviet Union to the nihilism and nuclear brinkmanship on 

display today under Putin. 

Có một dòng trực tiếp xuyên suốt từ chủ nghĩa vũ trụ chiếm ưu thế trong 

thập kỷ đầu tiên của Liên Xô đến chủ nghĩa hư vô và bên miệng hố hạt 

nhân được trưng bày ngày nay dưới thời Putin. 



A belief in resurrection and eternal life is key. 

Một niềm tin vào sự phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu là chìa khóa. 

But cosmism could emerge only within the Russian Orthodox version of 

Christianity, whose basic formula is "God became man so that man will 

become God." 

Nhưng chủ nghĩa vũ trụ chỉ có thể xuất hiện trong phiên bản Kitô giáo 

Chính thống Nga, với công thức cơ bản là "Thiên Chúa đã trở thành con 

người để con người sẽ trở thành Thiên Chúa". 

That is how cosmists interpret the appearance of the God-man Christ: as a 

model for what all of humanity should pursue. 

Đó là cách các nhà cosmists giải thích sự xuất hiện của Thiên Chúa-con 

người Christ: như một hình mẫu cho những gì tất cả nhân loại nên theo 

đuổi. 

As we watch ideological madness play out in Russia, we must be mindful of 

its roots in Russian Orthodoxy. 

Khi chúng ta xem sự điên rồ về ý thức hệ diễn ra ở Nga, chúng ta phải lưu 

tâm đến nguồn gốc của nó trong Chính thống giáo Nga. 

Many in the West now view that tradition as an antidote to the liberal 

decadence that Western Protestantism supposedly unleashed. 

Nhiều người ở phương Tây hiện nay coi truyền thống đó như một liều thuốc 

giải độc cho sự suy đồi tự do mà đạo Tin lành phương Tây được cho là đã 

giải phóng. 

In a perverse way, they are right: death solves all problems. 

Theo một cách đồi trụy, họ đã đúng: cái chết giải quyết mọi vấn đề. 


