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ТРАНСФОРМАЦИЈАТРОЦКИЗМА1)

КРАЈЕМДВАДЕСЕТОГВЕКА

Резиме
У овом члан ку аутор на сто ји да ис тра жи не ке за ни мљи ве 

спо је ве иде о ло ги ја ко ји на ста ју кра јем два де се тог ве ка. Пред мет 
ис тра жи ва ња је су ре зул та ти при ме не Троц ки је ве те о ри је ен три-
зма. Аутор на сто ји да ис тра жи шта се кра јем два де се тог ве ка до-
го ди ло са не ка да шњим при пад ни ци ма ра ди кал не омла ди не, и у 
ко јој ме ри су исти ни те тврд ње да су по ме ну ти ак те ри за др жа ли 
сво је основ но на че ло пер ма нент не ре во лу ци је ко је да нас спа ја ју са 
дру гим иде о ло ги ја ма де лу ју ћи кроз та ко зва не уме ре не или цен три-
стич ке пар ти је.
Кључ не ре чи: Троц ки, троц ки зам, ен три зам, иде о ло ги ја, пер ма нент на ре-

во лу ци ја,
Исто ри ја иде ја тра ди ци о нал но пред ста вља јед но од нај за-

во дљи ви јих и нај за ни мљи ви јих под руч ја ис тра жи ва ња у обла сти 
ху ма ни стич ких и дру штве них на у ка. Иде је, вред но сти ко је се иза 
њих кри ју, пој мо ви и кон цеп ти ко ји ма се ис ка зу ју и пре ко ко јих се 
об ли ку ју, че сто до би ја ју свој соп стве ни, ауто ном ни жи вот ко ји их 
од но си ве о ма да ле ко од оно га што им је био из вор ни са др жај или 
на ме ра у вре ме на ста ја ња. Све то, на рав но, иза зи ва спо ро ве у ту-
ма че њу, по зна те по де ле на пра во вер не и ре ви зи о ни сте, бор бу за 
мо но пол у ту ма че њу и на сле ђи ва њу не ког иде о ло шког за ве шта ња 
и мно ге дру ге те о риј ске и прак тич не кон тро вер зе. 

Иде о ло ги је су, ме ђу тим, све ма ње за тво ре ни и са свим ко хе-
рент ни си сте ми. Ов де ће мо оста ви ти по стра ни тра ди ци ју ми шље-
ња ко ја са до ста ар гу ме на та још на кон Дру гог свет ског ра та по ста-
1) Чла нак је део про јек та 149026 Ин сти ту та за европ ске сту ди је ко ји фи нан си ра Ми ни-

стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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вља пи та ње да ли се о иде о ло ги ја ма у кла сич ном сми слу уоп ште 
ви ше и мо же го во ри ти. Чи ње ни ца да љу ди у јав ној сфе ри и да ље 
на сту па ју са од ре ђе ним се том вред но сти и иде ја, као и да се из-
бор не кам па ње ипак од ви ја ју на осно ву спо ро ва су прот ста вље них 
стра на о од ре ђе ним пи та њи ма или вред но сти ма, на ма је ов де до-
вољ на да на да то пи та ње да мо по зи ти ван од го вор. Да, иде о ло ги је, 
иако дру га чи је схва ће не и дру га чи је струк ту ри ра не и да ље има ју 
ве о ма ве ли ку ва жност у по ли тич ком и јав ном жи во ту са вре ме них 
ли бе рал них и пре све га из бор них де мо кра ти ја.2)

Из ве сно је ме ђу тим да и са ми про мо те ри и за ступ ни ци да тих 
иде о ло шких ком плек са, мо ра ју сво је иде о ло ги је по сма тра ти дру га-
чи је не го де вет на е сто ве ков ни ак те ри. Сва ки по ли тич ки су бјект мо-
ра да нас раз у ме ти да је ње го ва иде о ло шка по зи ци ја ре зул тат исто-
риј ских окол но сти, да је под ло жна адап та ци ји, ре де фи ни са њу, и да 
је пре све га са ста вље на из ве ћег бро ја сег ме на та ко ји се на про сто у 
да том тре нут ку код ње га струк ту ри ра ју у је дан си стем ко ји на сто ји 
да се пред ста ви као што је мо гу ће ви ше уре ђен, ко хе рен тан, ста би-
лан и увер љив. Но чи ње ни ца да иде о ло ги ју кон сти ту и ше ве ћи број 
еле ме на та или сег ме на та, зна чи да се у не ким дру гим окол но сти ма 
уну тар ње мо гу на ћи дру га чи ји еле мен ти, као и да не ки од из вор но 
ње них сег ме на та, од ли ка, ци ље ва  или ме то да мо гу би ти при сво је-
ни од стра не не ке са свим дру га чи је по ли тич ке иде о ло ги је у ко јој ће 
се ком би но ва ти са нпр. дру га чи јим скло пом ци ље ва. 

Упра во ди на мич ни два де се ти век пред ста вља не пре глед но 
под руч је ис тра жи ва ња за сва ког ко же ли да се упу сти у пра ће ње 
ове вр сте иде о ло шке раз ме не, про ли фе ра ци је, тран сфор ма ци је, 
рас ко ла, са жи ма ња и ра ста ја ња ко ји до во де до тле да је го то во не-
мо гу ће на пра ви ти иде о ло шки Мен де ље јев си стем. Под се ти мо се 
са мо не ких при ме ра или та ча ка ове бо га те и кон тро верз не исто-
ри је иде ја: ути цај Со ре ла и анар хо-син ди ка ли зма на фа ши стич ку 
те о ри ју и на прак су са мог Му со ли ни ја, пре у зи ма ње Хај де ге ра а 
ка сни је и Шми та од стра не фран цу ских ин те лек ту ал них ма о и ста, 
2) Осим овог оп штег ар гу мен та о на вод ном кра ју иде о ло ги ја, у на шој јав но сти се од не-

дав но по ја вљу је још је дан ар гу мент ко ји твр ди да ми као ма ли на род не ма мо пра во на 
иде о ло ги је, да смо на вод но си ро ма шни ре сур си ма, а оп хр ва ни про бле ми ма те да мо ра-
мо да се скон цен три ше мо на пре че ства ри, а не на иде о ло шке спо ро ве. Аутор овог тек-
ста сма тра да је у пи та њу по гре шан и ве о ма опа сан ар гу мент ко ји је увек у осно ви имао 
бор бу за очу ва ње мо но по ла јед не гру пе или јед не оп ци је (еко но ми ја, по ли ти ка, спорт, 
кул ту ра, без бед ност). То је те за ко ја од го ва ра и стра ним и до ма ћим фак то ри ма ко ји же-
ле да се ов де одр жа ва мо но пол у свим обла сти ма као на чин лак ше кон тро ле ре сур са и 
упра вља ња зе мљом. За да так нас као љу ди ко ји пре тен ду ју на сло бо ду је сте да се из бо-
ри мо за пра во на иде о ло ги је, од но сно за пра во да се раз ли ку је мо и да те сво је раз ли ке 
пре та че мо у про гра ме и оп ци је ко је ће се на уре ђе ном по ли тич ком тр жи шту над ме та ти 
и у скла ду с пра ви ли ма истин ске кон ку рен ци је сме њи ва ти на вла сти до но се ћи том ди-
на ми ком бла го дет за гра ђа не др жа ве.



МишaЂурковић Трансформацијатроцкизмакрајемдвадесетогвека

169

или ства ра ње та квих иде о ло шких ба стар да као што је марк си стич-
ка те о ло ги ја осло бо ђе ња у Ју жној Аме ри ци. Или шта ре ћи о иде-
о ло шкој и прак тич ној кон струк ци ји хри шћан ске де мо кра ти је ко ја 
је упра вља ла Евро пом то ком чи та ве дру ге по ло ви не ве ка, а чи је 
ту ма че ње и да ље иза зи ва жи ве спо ро ве.

Да би илу стро ва ли ка ко се од ви ја овај про цес одва ја ња од ре-
ђе них иде ја и њи хо вог ин фил три ра ња у дру ге иде о ло шке скло по-
ве, у овом члан ку ће мо се усред сре ди ти на суд би ну троц ки стич ких 
ми са о них кон стру ка та, а пре све га иде је о пер ма нент ној ре во лу ци-
ји. Чи ни се да је у пи та њу је дан од нај за ни мљи ви јих при ме ра те 
вр сте пре се ље ња, сво је вр сне но ма ди за ци је кон це па та, за ни мљив и 
због пра ће ња на чи на на ко ји од ре ђе не екс тре ми стич ке иде је и њи-
хо ви но си о ци по ста ју део мејнстри ма, од но сно по ли тич ког еста-
бли шмен та у ли бе рал но де мо крат ским зе мља ма. Про блем има и 
сво ју крај ње прак тич ну вред ност због оправ да но сти пи та ња у ко-
јој ме ри и са ма при ро да ли бе рал не де мо кра ти је и њен оп ста нак 
по ста ју угро же ни због стал ног на сто ја ња пост-троц ки ста да ма-
ни пу ли шу јав но мне ње, да мо но по ли шу еко ном ске, фи нан сиј ске, 
без бед но сне то ко ве, те да кон тро ли шу ме ди је и да ти ме уки ну са-
др жин ску плу рал ност и кон ку рен ци ју ко ја је те мељ сва ке уре ђе не 
де мо кра ти је.

*
Ка да је 2003. го ди не ре пу бли кан ска ад ми ни стра ци ја Џор џа 

Бу ша мла ђег по зи ва ју ћи се на ла жне из ве шта је о на вод ном оруж-
ју за ма сов но уни ште ње, без одо бре ња Са ве та Без бед но сти, на па-
ла и оку пи ра ла Ирак, у мо ру оштрих де ба та ко је су се на кон то га 
отво ри ле у аме рич кој и ме ђу на род ној јав но сти, по ма ло нео че ки-
ва но из ро ни ло је име Ла ва Троц ког. Иро ни ја суд би не и не ве ро ват-
на сло же ност иде о ло шких ар хи пе ла га и ме ан да ра два де се тог ве ка 
до ве ли су до тле да се име јед ног од во ђа Ок то бар ске ре во лу ци је и 
по мно ги ма твор ца Цр ве не ар ми је по ве же са иде о ло зи ма аме рич ке 
по ли тич ке де сни це у нај ја чој са вре ме ној ли бе рал ној де мо кра ти ји.

Име и де ло Ла ва Троц ког ни у на шој на у ци и јав но сти да-
нас ви ше ни је при сут но. На жа лост, кор пус ње го вих де ла и ње го во 
ин те лек ту ал но за ве шта ње пот пу но по гре шно се сма тра ју не за ни-
мљи вом про шло шћу, де лом оног огром ног пра шња вог ин вен та ра 
марк си стич ке ли те ра ту ре ко ји се у по след њих пар де це ни ја чи сти 
из би бли о те ка за јед но са са бра ним де ли ма Јо си па Бро за Ти та, Ле-
њи на, Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа, Мо ша Пи ја де и оста лих пи са ца из 
раз у ђе не ко му ни стич ке ин те лек ту ал не исто ри је чи ја пи са на де ла 
за вр ша ва ју у бу квал ном ђу бре ту на кон што су њи хо ва прак тич на 
оства ре ња за вр ши ла на сме тли шту исто ри је.
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Ме ђу тим, иако се ње го во име го то во ни ка да не по ми ње, 
Троц ки је во за ве шта ње и ути цај ко ји има на са вре ме на по ли тич ка и 
ин те лек ту ал на кре та ња и у Аме ри ци, и у не ким зе мља ма Евро пе, 
па чак и у Ср би ји енорм но је ве ли ки. Ње го ви не ка да шњи екс пли-
цит ни след бе ни ци да нас се на ла зе у вр хо ви ма са вре ме не по ли ти ке, 
ме ди ја, уни вер зи те та, и дру гих сег ме на та дру штва ко ји од лу чу ју-
ће де фи ни шу при ро ду ње го вог кре та ња. Због то га је пре све га по-
треб но украт ко под се ти ти се ње го вог за ни мљи вог жи вот ног пу та 
и ње го ве те о ри је пер ма нент не ре во лу ци је као нај зна чај ни јег ин те-
лек ту ал ног за ве шта ња ове кон тро верз не и ути цај не два де се то ве-
ков не фи гу ре.

Лав Берн штајн Троц ки ро ђен 1879. го ди не као ру ски Је вре јин, 
пред ста вља јед ну од нај за ни мљи ви јих фи гу ра у два де се том ве ку: 
ак ти ви ста, по ле ми чар, ре во лу ци о нар, вој ни ко ман дант, бри љан тан 
го вор ник, из ван ре дан ор га ни за тор, чо век за и ста из ван ред них спо-
соб но сти. Још као сту дент, са 19 го ди на, због ре во лу ци о нар них ак-
тив но сти би ва ухап шен и осу ђен на че ти ри го ди не про гон ства у 
Си бир. Од та да је ак ти ван у ру ском со ци јал де мо крат ском по кре ту, 
че сто ме ња ју ћи стра не у фрак ци о на шким бор ба ма. Ре ци мо 1903. 
је по др жао мењ ше ви ке, оштро кри ти ку ју ћи Ле њи на.3) На кон из би-
ја ња ре во лу ци је 1905, вра ћа се у зе мљу и по ста је је дан од глав них 
мо то ра пр вог со вје та ор га ни зо ва ног у Пе тро гра ду. У ок то бру је по-
но во осу ђен али је ус пео да по бег не и да у ино стран ству на ста ви 
сво ју де лат ност све до 1917. За ни мљи во је да је то ком  бал кан ских 
ра то ва јед но вре ме био до пи сник из Ср би је и да је и о том вре ме ну 
оста вио за ни мљи во све до чан ство.

На кон из би ја ња не ми ра 1917. вра ћа се у ју ну по но во у Ру си-
ју и са сво јом гру пом при кљу чу је се Бољ ше ви ци ма. Од та да кре ће 
ње гов на гли по ли тич ки успон. Троц ки по ста је пред сед ник пе тро-
град ског со вје та, а као члан вој но-ре во лу ци о нар ног ко ми те та со-
вје та уз Ле њи на по чи ње да овла да ва кључ ним по лу га ма но ве ор га-
ни за ци је. На кон Ок то бар ске ре во лу ци је, Троц ки по ста је ко ме сар за 
спољ не по сло ве, а за тим и Ко ман дант Цр ве не ар ми је. Сма тра се да 
је ње гов до при нос у ор га ни за ци ји Ар ми је, ком би но ва ној упо тре би 
бру тал ног те ро ра и обе ћа ња, те по себ но у ор га ни за ци ји ефи ка сне 
про па ганд не де лат но сти (упо тре ба пла ка та, про гла са и по себ но 
до ку мен тар них жур на ла и фил мо ва еми то ва них са по крет них бро-
до ва и во зо ва), не мер љив за по бе ду Бољ ше ви ка у гра ђан ском ра ту. 
Ње го ви ор га ни за ци о ни из у ми су тех нич ки и так тич ки гле да но за-
3)  О ње го вој по ли тич кој и идеј ној не стал но сти у до ба еми гра ци је нај бо љу оце ну је дао 

сам Ле њин у јед ном спи су из 1914. Ви ди Вра ниц ки, Хисторијамарксизма, II том, На-
при јед, За греб, 1975, стр. 45.
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и ста ге ни јал ни и ни је чу до што је из пе ри о да гра ђан ског ра та иза-
шао као дру ги чо век по сна зи и угле ду у СССР, од мах иза Ле њи на 
са ко јим је упр кос број ним ра ни јим не сла га њи ма имао из ван ред не 
од но се.

Троц ки је уз прак ти чан ан га жман на ста вио да пи ше, па је 
већ 1921. го ди не об ја вио по зна ти пам флет Новикурс.4) На кон атен-
та та, Ле њин се по ла ко по вла чи из јав ног жи во та, док у исто вре ме 
кре ће бес по штед на бор ба за ње го вог на след ни ка. Сле ди при ча ко ја 
је мно го пу та ис при ча на и об ра ђи ва на у ра зним исто ри ја ма со вјет-
ске ре во лу ци је и рад нич ког по кре та, о то ме ка ко је Ста љин нај пре 
у ко а ли ци ји са Зи но вје вим и Ка ме ње вим осла био ути цај Троц ког 
као нај о збиљ ни јег пре тен ден та, а за тим по сте пе но ели ми ни сао и 
ову дво ји цу да би се све окон ча ло на 15. кон гре су пар ти је одр жа-
ном 1927. ка да је но ви Во ђа без ика квих про бле ма од нео по бе ду 
над та да удру же ном ле вом опо зи ци јом. На кон то га су и Троц ки и 
Ка ме њев и Зи но вјев и сви оста ли из ба че ни из По лит би роа и Цен-
трал ног ко ми те та, а на кра ју по хап ше ни и ели ми ни са ни. Троц ки је 
1929 про те ран из Со вјет ског Са ве за.5)

То ком пре о ста лих је да на ест го ди на жи во та раз вио је ве ли-
ку пу бли ци стич ку де лат ност пи шу ћи сво ју би о гра фи ју, исто ри ју 
ре во лу ци је,  и по зна те спи се о ПерманентнојреволуцијииИзда-
нојреволуцији. Та ко ђе је об ра ђи вао ак ту ел на свет ска де ша ва ња као 
што су еко ном ска кри за, успон фа ши зма, гра ђан ски рат у Шпа ни ји 
итд. Исто вре ме но је по ку шао да ство ри па ра лел ну ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју ко му ни ста ко ја би на ста ви ла тра ди ци ју пер ма нент не 
ре во лу ци је. Та ко је 3. 9. 1938. не да ле ко од Па ри за осно вао Че твр ту 
ин те р на ци о на лу уз при су ство 21 де ле га та из 11 зе ма ља.

Лав Троц ки је уби јен 1940 го ди не у Мек си ку од стра не Ста-
љи но вих аге на та.6) 

Кључ ни по јам у ње го вом ства ра ла штву је сте иде ја перма-
нентнереволуције. Као што је по зна то чи тав спор из ме ђу ње га и 
Ста љи на имао је осим ди мен зи је го ле бор бе за моћ и власт и од-
ре ђе ну иде о ло шко-так тич ку ди мен зи ју. У исто ри ји и те о ри ји ко-
му ни стич ког по кре та, ова кон тро вер за је оста ла по зна та као су коб 
из ме ђу те о ри је пер ма нент не ре во лу ци је и те о ри је о мо гућ но сти 
4) Ви ди Троц ки, «Но ви Курс» у Новикурс–ОЛењину–Изобличенареволуција, Ото кар 

Кер шо ва ни, Ри је ка, 1972.

5) За ком плет ну исто риј ску ре кон струк ци ју бољ ше вич ких спо ро ва и раз ра чу на ва ња вид. 
М. Бр дар, Праксисодисеја:генезабољшевичкогтоталитарногсистема1917-1929, књ. 
I-II, Слу жбе ни лист, Бе о град, 2000, 2001. 

6) На вод но је је дан од ор га ни за то ра ње го вог уби ства био и ју го сло вен ски ко му ни ста и те-
ро ри ста, ге не рал НКВД Му ста фа Го лу бић.
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из град ње со ци ја ли зма у јед ној зе мљи. О че му се ра ди ло у овом 
спо ру?

Сам по јам се по ја вљу је 1906. у књи зи Нашареволуција, у ко-
јој је по след ње  по гла вље, на зва но „Ре зул та ти и пер спек ти ве – по-
кре тач ке сна ге ре во лу ци је“ до не ло пр во це ло ви то из ла га ње о про-
бле му ру ске и свет ске ре во лу ци је.7) Ка ко Вра ниц ки при ме ћу је још 
у овом спи су Троц ки је из нео осно ве про гра ма ко га ће се при др-
жа ва ти до кра ја свог жи во та. Иде ја пер ма нент не ре во лу ци је има ла 
је два аспек та, уну тра шњи и спо ља шњи. Троц ки је ме ђу пр ви ма 
по чео са оспо ра ва њем марк си стич ке ор то док си је ко ја је твр ди ла 
да про ле тер ске ре во лу ци је мо ра ју нај пре из би ти у нај ра зви је ни-
јим зе мља ма. Он је твр дио да је под од ре ђе ним усло ви ма мо гу ће 
да про ле та ри јат у не кој за о ста лој зе мљи пре до ђе на власт не го у 
раз ви је ним  зе мља ма. Ово ста но ви ште је Ле њин на кра ју пре у зео 
у сво јим Априлскимтезама 1917. и на осно ву ње га је и спро ве-
де на Ок то бар ска ре во лу ци ја. Су шти на те зе Троц ког би ла је да у 
не ста бил ним и не раз ви је ним зе мља ма као што је Ру си ја, про ле та-
ри јат има шан су да не по сред но на кон бур жо а ске спро ве де и сво ју 
ре во лу ци ју уме сто да до пу сти бур жо а зи ји да то ком јед ног ду жег 
пе ри о да раз ви ја сво ју власт. По по зна том сце на ри ју у пр вој фа зи је 
про ле та ри јат уз по моћ се ља штва тре ба ло да ели ми ни ше бур жо а зи-
ју, а у дру гој уз по моћ се о ске си ро ти ње да се об ра чу на са бо га ти јим 
се ља штвом, од но сно ку ла ци ма.

Дру ги аспект ове те зе је тврд ња да се ре во лу ци ја не мо же 
учвр сти ти у јед ној зе мљи без по др шке и по мо ћи про ле та ри ја та чи-
та вог све та ко ји би у ме ђу вре ме ну тре ба ло да спро во ди ре во лу ци-
је у сво јим соп стве ним др жа ва ма. Ду го на кон по бе де ре во лу ци је 
Троц ки је твр дио да се со вјет ска власт не мо же одр жа ти без гло бал-
не тран сфор ма ци је при вред ног и еко ном ског уре ђе ња све та, јер не 
са мо да ће се власт би ро кра ти зо ва ти већ ће по ње му би ти угро же на 
ка ко од гло бал не бур жо а зи је та ко и од до ма ћег се љач ког ста нов ни-
штва.8)

Већ кра јем 1924. Ста љин је у члан ку Октобарскареволуци-
јаитактикарускихкомуниста оштро на пао ово ста но ви ште као 
ан ти ле њи ни стич ко. Он је бра нио оно што је  ви део као ре ал ност у 
том тре нут ку на кон сло ма рад нич ких ре во лу ци ја у Не мач кој, Ма-
ђар ској и дру гим зе мља ма, да кле по тре бу да се ко му ни стич ка власт 
утвр ди и учвр сти у пр вој зе мљи со ци ја ли зма, а да за тим по сте пе но 
на ста ви да с тим ре сур си ма по ма же раз вој ко му ни стич ког по кре та 
7)  Ви ди Вра ниц ки, Хисторијамарксизма, том 2, стр. 38. 

8)  За де таљ ну ево лу ци ју ста во ва Троц ког то ком два де се тих го ди на ви де ти Бр дар, Праксис
одисеја, II том, на ро чи то пр ва че ти ри по гла вља.
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у све ту. Ста љин је за пра во сма трао да СССР мо ра да ус по ста ви по-
ре дак, по ли тич ки, еко ном ски и без бед но сни, ко ји ће би ти спо со бан 
да се одр жи и раз ви ја без об зи ра на гло бал не окол но сти, од но сно 
тра жио је на чин да та кав СССР укљу чи у ре ал но по сто је ћи ме ђу-
на род ни по ре дак. У кон крет ном слу ча ју, то је зна чи ло ус по ста вља-
ње ду го трај не дик та ту ре са сна жном би ро кра ти јом и кон тро лом 
као и ели ми ни са ње свих про тив ни ка. 

Троц ки је, ме ђу тим, сма трао да је то не мо гу ће и да по чет ни 
та лас успе ха мо ра да бу де ис ко ри шћен за де ци зи о ни стич ко одр-
жа ва ње гло бал ног по кре та свет ских ре во лу ци ја ко је ће у крај њем 
ре зул та ту, пре или ка сни је (он је го во рио „о де це ни ја ма а не сто-
ле ћи ма“) до ве сти до ре а ли за ци је уто пи је гло бал ног не при нуд ног 
бес кла сног дру штва јед на ких љу ди. Овај ста ри про све ти тељ ски 
сан он нај пла стич ни је опи су је на по чет ку свог по зна тог спи са „Со-
ци ја ли зам са мо у јед ној зе мљи“ ка да ка же: „Ре ак ци о нар не тен ден-
ци је ко је во де у аутар ки ју је су обрам бе ни ре флекс оро ну лог ка пи-
та ли зма пред про бле мом што га по ви јест све оштри је по ста вља: 
осло бо ди ти еко но ми ју око ва при ват ног вла сни штва и на ци о нал не 
др жа ве и ор га ни зи ра ти је пре ма јед ном за јед нич ком и све о бу хват-
ном пла ну у чи та вом сви је ту“9) 

За по тре бе на шег тек ста ве о ма је ва жно уочи ти ка ко ово не-
при ја тељ ство пре ма кла сич ној на ци о нал ној др жа ви као окви ру 
ре а ли стич не по ли ти ке, та ко и мо ме нат пер ма нент но сти ко ји не 
до зво ља ва ни при вре ме не фа зе ми ро ва ња већ тра жи не пре ста ни 
ак ти ви зам до ко нач не по бе де гло бал не ре во лу ци је. Ра ди се о јед-
ном об ли ку по ли тич ког де ци зи о ни зма ко ји по чи ва на све или ни-
шта мо де лу, на ве ри да се нор ма тив на про јек ци ја мо ра оства ри ти 
без об зи ра на окол но сти и ре сур се, уз оправ да ње за би ло ко ја до-
ступ на сред ства. 

На кон од ла ска у из гнан ство Троц ки је чи та ву сво ју ин те лек-
ту ал ну, пу бли ци стич ку и прак тич ну де лат ност ба зи рао на тврд њи 
да је Ста љин на осно ву по гре шне иде је о со ци ја ли зму у јед ној зе-
мљи из дао ре во лу ци ју и ство рио јед ну би ро кра ти зо ва ну, ка ко је он 
го во рио „де ге не ри са ну рад нич ку др жа ву“. За се бе и сво је при ста-
ли це ре зер ви сао је ста тус вер них и ло јал них на след ни ка Ле њи но-
вог бољ ше вич ког про јек та, сма тра ју ћи да ће окол но сти не у мит но 
во ди ти по бе ди про ле тер ске ре во лу ци је у чи та вом све ту укљу чу ју-
ћи и СССР где ће рад ни ци сру ши ти би ро кра ти зо ва ни си стем.

Ве о ма илу стра тив ну оце ну иде ја и де ла Троц ког дао је Ле-
шек Ко ла ков ски у Главнимтоковимамарксизма. Ко ла ков ски нај-
9)  Троц ки, Изданареволуција, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1973, стр. 223.
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пре ука зу је на чи ње ни цу да је Троц ки у свим сво јим пред ви ђа њи-
ма о суд би ни Дру гог свет ског ра та и раз во ју гло бал не по ли ти ке 
ди рект но и нај бру тал ни је по гре шио.10) Што је нај го ре, он се као 
и увек у сво јим ана ли за ма, за ла га њи ма и пред ви ђа њи ма по зи вао 
на нај твр ђе за ко не марк си стич ке ди ја лек ти ке, од но сно оног што 
Ко ла ков ски на зи ва исто ри о зо фи јом. Исто вре ме но, у по гле ду свог 
од но са пре ма Ста љи ну и СССР-у он је за и ста био тек од ба че ни 
епи гон. Са сво јом иде јом  о не пре ста ној агре си ји и по кре та њу гло-
бал ног ха о са ди рект но је ишао про тив ре ал но сти са ко јом се но ва 
власт су сре ла. Али кад је у пи та њу уну тра шња по ли ти ка и на чин 
функ ци о ни са ња вла сти Ко ла ков ски са вр ше но по га ђа ка да ка же да 
је ста љи ни зам на про сто про ду же ње си сте ма ко ји су ус по ста ви ли 
Ле њин и Троц ки.11) Троц ки је ме ђу тим твр дио да то не ма ве зе са 
на чи ном на ко ји би он во дио СССР и Ко мин тер ну те да је то све 
ре зул тат „би ро крат ског“ уда ра ко ји је ре во лу ци ју на вод но за у здао 
и до даљ њег са пео за тва ра ју ћи је у јед ну зе мљу.

И за иста не по сто ји не ка ква по себ на ми сао Троц ког или не-
ки ње гов до при нос марк си стич кој те о ри ји и фи ло зо фи ји.12) За што 
је он да иде ја пер ма нент не ре во лу ци је зна чај на? Пре то га чи ни се 
тре ба рас ту ма чи ти пи та ње за во дљи во сти троц ки зма и об ја сни ти 
ка ко је и за што по себ но у од ре ђе ним кру го ви ма (ин те лек ту ал ци, 
сту ден ти, омла ди на, умет ни ци) ње го ва по пу лар ност на ро чи то ше-
зде се тих и се дам де се тих го ди на би ла из у зет но ве ли ка. Чи ни се да 
по сто ји не ко ли ко ва жних раз ло га за то.

1. Кри ти ка ста љи ни зма. Троц ки је на кон 1929. по стао нај зна-
чај ни ји ин сај дер ски кри ти чар си сте ма ко ји је Ста љин гра дио. Ве-
сти о уби стви ма, чист ка ма, бру тал но сти ма то та ли тар ног ре жи ма 
по ла ко су се ши ри ле ме ђу ин тер на ци о нал ним рад нич ким по кре-
том13) да би пе де се тих и ше зде се тих, на кон Хру шчо вље вог ре фе ра-
та и ин тер вен ци ја у Ма ђар ској и Че хо сло вач кој, а на ро чи то на кон 
об ја вљи ва ња АрхипелагаГулаг знат но пот ко па ле углед СССР-а и 
10)  Ко ла ков ски, Главнитоковимарксизма, БИГЗ, Бе о град, том 2, стр. 242.

11)  Исто, стр. 248. 

12)  Ово твр ди Ко ла ков ски. Вра ниц ки сма тра да је у осно ви спо ра пи та ње мо ћи, а да са 
те о риј ске тач ке гле ди шта чи тав спор де лу је схо ла стич ки, што би из марк си стич ке пер-
спек ти ве зна чи ло бе сми сле но, не прак тич но и уза луд но. Ни код јед ног од ауто ра ко ји су 
уче ство ва ли у спо ру за и ста се не мо гу на ћи не ки уз бу дљи ви и ино ва тив ни до при но си 
ге не рал ној те о ри ји. Ви ди збор ник Перманетнареволуцијаисоцијализам,Гло бус, За-
греб, 1979.

13)  Ис ку ство Шпан ског гра ђан ског ра та у ко ме су Ста љи но ве уби це че сто ви ше во ди ле 
ра чу на о об ра чу ни ма са анар хи сти ма, троц ки сти ма и дру гим стру ја ма уну тар ре пу бли-
кан ског по кре та не го о бор би са фран ки сти ма де ло ва ло је тра у ма тич но на мно ге за пад не 
марк си сте.
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ста љи ни стич ког си сте ма уоп ште. Мон стру о зна то та ли тар на тво ре-
ви на ко ја је у смрт оте ра ла де се ти не ми ли о на сво јих гра ђа на сва-
ка ко ни је ли чи ла на нор ма тив ни мо дел бес кла сног рад нич ког дру-
штва о ко ме су са ња ли мно ги ле ви кру го ви на За па ду. Троц ки је 
пси хо ло шки ва жан јер је по ма гао одр жа ва њу илу зи је да је суд би на 
СССР-а и ко му ни стич ког си сте ма мо гла да бу де дру га чи ја те да је 
све то на вод но мо гу ће на гло бал ном ни воу без ста љи ни стич ких за-
стра њи ва ња.

2. Ово спа ша ва ње нор ма тив не иде је је уто ли ко ва жни је што 
је до ла зи ло од чо ве ка ко ји је бес по штед но бра нио и сред ства по-
треб на да се ре во лу ци ја оства ри. Троц ки је, под се ти мо се нај ра ди-
кал ни је оправ да вао на си ље, ма ни пу ла ци ју и те ро ри зам као ме то де 
ко је су нео п ход не да се оства ри по бе да ре во лу ци је. Ре а гу ју ћи на 
исто и ме ну књи гу Кар ла Ка уц ког, Троц ки је у спи су Тероризами
комунизам на пот пу но отво рен и бру тал на на чин на пи сао не ке од 
нај мон стру о зни јих ре до ва у по ку ша ју да да оправ да ње за ну жност 
ко ри шће ња на си ља, стре ља ња, за стра ши ва ња и цр ве ног те ро ра 
при ли ком осва ја ња, утвр ђи ва ња и од бра не дик та ту ре про ле та ри ја-
та.14) Троц ки је  да кле чу вао илу зи ју да без об зи ра на ста љи ни стич-
ка за стра њи ва ња че сти ти љу ди мо гу ре а ли зо ва ти исти нор ма тив ни 
мо дел уз иста на сил на сред ства ко ја су оправ да на у слу жби ме си-
јан ски иза бра не аван гар де.

3. Сва ка ко је ва жан еле мент при влач но сти са др жан у ње го-
вом де ци зи о ни зму, уве ре но сти да се као и 1917 тре ба упу сти ти у 
не из глед ну бор бу без об зи ра на окол но сти и ре сур се и да је са до-
вољ но ве ре и од луч но сти мо гу ће оства ри ти ко нач ну по бе ду.15) Уз 
то је ишао и ло ги чан на ста вак, ње го во за ла га ње да та кав де ци зи-
о ни зам тре ба ши ри ти у све кра је ве све та (укљу чу ју ћи и За пад ну 
Евро пу и САД), свим сред стви ма (укљу чу ју ћи и те ро ри зам, от ми-
це, пљач ке, за стра ши ва ња, упо тре бу нов ца ко ји до ла зи из сум њи-
вих из во ра као што је нпр тр го ви на нар ко ти ци ма итд). У вре ме ка-
да су Кре мљу бли ске ко му ни стич ке пар ти је и по кре ти три де се тих 
го ди на ула зи ле у Народнефронтове са бур жо а ским пар ти ја ма (че-
му се Троц ки од луч но су прот ста вио), а по сле ра та  по ста ја ле део 
мејнстрим по ли ти ке, ја ке пар ла мен тар не стран ке као у Ита ли ји и 
Фран цу ској, троц ки стич ко за ла га ње за оп ста ја ње на по зи ци ја ма 
14) По гле да ти чу ве не ре че ни це: „Али те рор мо же би ти ве о ма дје ло тво ран про тив ре ак ци-

о нар не кла се ко ја не же ли си ћи са сце не. За стра ши ва ње је сна жно сред ство и ме ђу на-
род не и уну тра шње по ли ти ке.... Исто та ко по сту па и ре во лу ци ја: она уби ја по је дин це, 
за стра шу је ти су ће. У том сми слу цр ве ни те рор се на чел но не раз ли ку је од ору жа ног 
устан ка, на ко ји се не по сред но на ста вља.“ Троцки,Тероризамикомунизам, у Из ре во лу-
ци је, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1971. стр. 179 – 180.

15)  Се ти мо се сло га на 68-ша: Бу ди мо ре ал ни тра жи мо не мо гу ће!
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твр до кор не, екс трем не ан ти пар ла мен тар не ле ви це мно ги ма је би-
ла по след ња на да у очу ва ње из вор ног ко му ни стич ког чи стун ства.

4. Ко нач но, не ма ли зна чај има ло је ње го во по зи тив но ми-
шље ње о мо дер ној умет но сти. У вре ме Бољ ше вич ке ре во лу ци је 
и не по сред но на кон ње Ру си ја је у јед ном тре нут ку би ла пре сто-
ни ца мо дер не умет но сти у Евро пи. Та мо су де ло ва ли по врат ни-
ци Кан дин ски и Ел Ли сиц ки, за тим Ма ље вич, Та тлин, па Је се њин, 
Ма ја ков ски, Пиљ њак16) и мно ги дру ги зна ме ни ти но си о ци но вих 
тен ден ци ја ко ји спа да ју у нај у ти цај ни је умет ни ке два де се тог ве-
ка. У окви ру бољ ше вич ког по кре та ра но су се по ја ви ли спо ро ви 
о од но су пре ма овом та ла су са пут ни ка ре во лу ци је. Још у спи су 
ЛитератураиРеволуција ко ји је об ја вио 1923, Троц ки је устао у 
од бра ну ових умет ни ка и њи хо вог ме ста у но вом по рет ку СССР-а. 
Он је та ко ђе сма трао да се ра ди о бур жо а ским тен ден ци ја ма, али да 
су оне пот пу но оправ да не с об зи ром на још увек не из гра ђе ну про-
ле тер ску умет ност, по себ но што је у мно ги ма од њих ви део тен-
ден ци је по ми ре ња са ру ском на род ном тра ди ци јом и сим па ти је за 
рад нич ки по крет.17) 

Ста љи нов од нос, ко ји је по сле 1924 пре вла дао, био је са свим 
су про тан. Чи тав овај та лас са мо свој них и про во ка тив них умет ни-
ка по чи шћен је слич но анар хи стич ким ин те лек ту ал ним и дру гим 
ре во лу ци о нар ним гру па ма ко је су уче ство ва ле у ре во лу ци ји, али 
по ку ша ва ле да са чу ва ју са мо свој ност и на кон ње. Сви они ко ји ни-
су же ле ли да се при кљу че на ло зи ма но вог по рет ка про гла ше ни су 
оста ци ма бур жо а зи је, ми сти ци ма и про тив ни ци ма со ци ја ли зма, 
да би као је ди на аде кват на умет ност био при хва ћен соц ре а ли зам. 
Троц ки је на ро чи то на кон из гнан ства на ста вио да бра ни мо дер ну 
умет ност од ста љи ни стич ког би ро крат ског по ви ка на њу, што му је 
при ба ви ло ве ли ки углед код мно гих зна чај них ства ра ла ца као што 
су Ан дре Бре тон, Ди је го Ри ве ра и Фри да Ка ло са ко јом је чак био 
и у ве зи.

5. Не по ве ре ње или чак ве о ма не при ја тељ ски од нос пре ма 
се лу и се ља ци ма. Још у пред ре во лу ци о нар ном пе ри о ду Троц ки је 
имао ве ли ке ре зер ве пре ма спо соб но сти се ља ка да ство ре аде кват-
ну кла сну свест и да са мо свој но уче ству ју као ак ти ван фак тор на 
стра ни про гре са. Ње го ва те за је би ла да се љач ке ма се мо гу од и-
16)  Ова те ма ти ка је об ра ђе на у сјај ној те ле ви зиј ској дра ми Те ле ви зи је Бе о град из 1982, Ру-

скиуметничкиекпсеримент,Бра ни ми ра Ди ми три је ви ћа и Бо ри са Миљ ко ви ћа.

17)  Не тре ба за бо ра ви ти да је у вре ме пи са ња овог спи са још увек тра јао про цес утвр ђи ва-
ња но ве вла сти и од бра не од уну тра шњих и спо ља шњих про тив ни ка, па је Троц ки као 
стра тег и так ти чар био све стан и зна ча ја по др шке ових кру го ва за при до би ја ње мно го-
број них ин те лек ту а ла ца у СССР и у Евро пи.
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гра ти по зи тив ну уло гу ис кљу чи во под вођ ством ур ба них кла са. У 
вре ме при пре ме НЕП-а он се оштро бу нио про тив иде ја о вра ћа-
њу еле мен та тр жи шне при вре де на се ло као што је и ка сни је био 
про тив стра те ги је ин те гри са ња ку ла ка у си стем.18) Троц ки је на кон 
1929. за „кон тра ре во лу ци ју“ у СССР оп ту жи вао упра во се о ске ку-
ла ке и но ву бур жо а зи ју ко ја је про фи ти ра ла из НЕП-а. Ка да је Ста-
љин 1928 за по чео на сил ну ко лек ти ви за ци ју и ин ду стри ја ли за ци ју, 
да кле оба про це са ди рект но усме ре на про тив се ља ка, троц ки стич-
ка ле ва опо зи ци ја је то по здра ви ла сма тра ју ћи да је усво јио њен 
про грам иако је Троц ки био ухап шен. Ово ње го во на чел но су прот-
ста вље не по зи тив но сти ур ба ног и не га тив но сти ру рал ног у ка сни-
јим, ра ди ка ли зо ва ним об ли ци ма би ло је, а и да ље је при влач но за 
ве ли ки број ле вих ин те лек ту а ла ца19).

Све ово за јед но учи ни ло је да мно ги ле ви ча ри раз о ча ра ни 
Ста љи ном и раз во јем СССР-а у троц ки зму и иде ји пер ма нент не 
ре во лу ци је на ђу на ду за очу ва ње јед ног угро же ног сна. Мо жда још 
ви ше на кон смр ти са мог Троц ког. Иако то ни ка да ни је био ма со ван 
по крет, зна чај је до ла зио од чи ње ни це да је та те о ри ја би ла ве о ма 
при влач на не ким ка сни је из у зет но ути цај ним ин те лек ту ал ци ма и 
дру гим де ло ви ма ели те на За па ду.

*
 
У свом прак тич ном пар тиј ском де ло ва њу троц ки зам за и ста 

ни је по сти гао ни ка кве ре зул та те. Међународни савез комуниста
(МСК), троц ки стич ка па ра ко мин тер на ни ка да ни је до би ла ма сов-
ну по др шку. Ње не сек ци је, од но сно на ци о нал не пар ти је по пра ви-
лу ни ка да ни су пре ва зи ла зи ле мо дел за тво ре них ин те лек ту ал них 
гру пи ца. Ка ко је Алекс Кал ни кос при ме тио, сек ци је МСК ти пич-
но су за у зи ма ле дру штве ни ми ље ко ји је сам Троц ки на зи вао „ма-
ло гра ђан ским“, ге то за ин те лек ту ал це из сред ње кла се за ко је су 
18)  У том  кон тек сту по себ но је за ни мљи во уочи ти ево лу ци ју ста во ва Троц ког и Бу ха ри на 

пре ма НЕП-у. Ка ко Бр дар по ка зу је Троц ки је 1920. нај пре у фе бру а ру пред ла гао ме ре 
ве о ма слич не НЕП-у, да би све га пар ме се ци ка сни је оштро на пао све што има ве зе са 
тр жи шном по ли ти ком. Бу ха рин, ко ји је у то до ба са њим био ра ди кал ни при пад ник ле ве 
опо зи ци је и бра ни лац рат ног ко му ни зма, у дру гој по ло ви ни де це ни је ће по ста ти нај рев-
но сни ји за ступ ник НЕП-а, да би 1929. био ели ми ни сан као во ђа про тр жи шне де сни це и 
„агент бур жо а ских кла са“. Ви ди Ми лан Бр дар, Праксисодисеја, том I, стр. 430, 431.

19)  На сле ђе овог не при род ног и ира ци о нал ног не при ја тељ ства пре ма се лу мо же мо на при-
мер ви де ти ових да на у Ср би ји по во дом та ла са ве о ма успе шних и по пу лар них се ри ја 
ко је се ба ве се о ским жи во том, као што су Мојрођаксасела или Селогориабабасе
чешља.
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сек та шке бор бе пре ви ше че сто по ста ја ле циљ по се би.20) У вре-
ме осни ва ња Че твр те ин те р на ци о на ле, 1938, уку пан број чла но ва 
МСК био је око 5400 од ко јих је чак 2500 при па да ло нај ја чој по је-
ди нач ној ор га ни за ци ји Со ци ја ли стич кој рад нич кој пар ти ји САД.21) 
Нпр. већ 1953 до шло је до рас це па у Че твр тој ин те р на ци о на ли па 
су аме рич ки (Ке нон), бри тан ски (Хи ли) и фран цу ски (Пјер Лам-
бер) троц ки сти осно ва ли по се бан МеђународникомитетЧетврте
интернационале(МКЧИ) и одво ји ли се од Мај кла Па бла и Ер не ста 
Мен де ла ко ји су оста ли на че лу зва нич не Че твр те ин те р на ци о на ле. 
То је био тек по че так број них бу ду ћих по де ла и ра зи ла же ња ко ји ће 
во ди ти до све ве ћег бро ја, све бе сми сле ни јих ор га ни за ци ја и ком би 
пар ти ја.

Троц ки стич ке пар ти је по сто је и да нас у јед ном бро ју зе ма ља. 
Ре ци мо у Фран цу ској њих три уче ству ју на из бо ри ма и осва ја ју 
за јед но ско ро де сет од сто гла со ва, али ни ка да ни су део вла сти.22) 
Ши рој пу бли ци на зи ви СоцијалистичкарадничкапартијаВелике
Британије, РеволуционарнисавезкомунистаилиРадничкаборба 
у Фран цу ској и сл. с пра вом не зна че  ни шта.

Мно го ве ћи ути цај има ли су троц ки стич ки и пост троц ки-
стич ки ин те лек ту ал ни про јек ти. Осим вр ло спе ци фич не аме рич ке 
сце не, тре ба по себ но из дво ји ти два зна чај на европ ска ча со пи са. У 
Бри та ни ји је троц ки стич ка еки па след бе ни ка Иса ка Дој че ра осно-
ва ла чу ве ни ча со пис ЊуЛефтРивју(NewLeftReview) ко ји је де це-
ни ја ма био је дан од нај у ти цај ни јих ча со пи са за дру штве на пи та ња. 
У уред ни штву су би ли Пе ри Ан дер сон, Та рик Али, Квен тин Хо а ре 
итд. У Фран цу ској су Кор не ли ус Ка сто ри а дис и Клод Ле фор на-
кон још јед ног сек та шког об ра чу на 1949. на пу сти ли Че твр ту ин те-
р на ци о на лу и осно ва ли из у зет но угле дан ча со пис Социјализамили
Барбаризам(SocialsmeouBarbarie). Њи хов са рад ник је био и Жан 
Фран соа Ли о тар, а сви они за јед но су ве о ма ути ца ли на по струк ту-
ра ли стич ку фи ло зо фи ју и ком плет на ин те лек ту ал на де ша ва ња на 
фран цу ској сце ни све до да нас.23)

Ме ђу тим сам Троц ки оста вио је јед но из у зет но зна чај но ме-
то до ло шко на сле ђе, та ко зва ну те о ри ју ентризма, од но сно сми-
шље не и план ске ин фил тра ци је. Сре ди ном три де се тих, на кон ни за 

20)  Cal lni cos, Trotskyism, Open Uni ver sity Press, Buc king ham, 1990, стр. 29..

21)  Исто, стр. 31. Троц ки је све јед но у то до ба пред ви ђао да ће у сле де ћих де сет го ди на 
њи хов про грам сте ћи по др шку ми ли о на љу ди. Ви ди Re i sner, DocumentsoftheFourth
International, New York, Path fin der, 1973, стр. 182.

22)  Кра так пре глед троц ки стич ких по ли тич ких оп ци ја на ра зним кон ти нен ти ма мо же се 
на ћи у Cal lni cos, Trotskyism, по гла вља 3.2 и 4.2 

23)  Ча со пис ЛеМонд се сма тра из дан ком јед ног об ли ка са вре ме ног троц ки зма.
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не у спе ха у на сто ја њи ма да се по крет ома со ви, Троц ки је сми слио 
та ко зва ни Фран цу ски обрт, или те о ри ју ен три зма ко ја је под ра зу-
ме ва ла да се чла но ви троц ки стич ких пар ти ја све сно ин фил три ра ју 
у ма сов не со ци јал де мо крат ске пар ти је и да пре ко њих по ку ша ју да 
про гу ра ју сво је иде је. Ова иде ја ожи вља ва пе де се тих го ди на под 
ути ца јем Па бла иако су прак тич но још од 1947. бри тан ски троц-
ки сти, чла но ви Рeволуционарнекомунистичкепартије уз зна ње и 
по др шку чи та ве ор га ни за ци је по че ли да се ин фил три ра ју у ре до-
ве вла да ју ћих ла бу ри ста. За раз ли ку од Троц ког ко ји је овај ме тод 
до жи вља вао као крат ко роч ну так ти ку за по ве ћа ње ути ца ја, ње го-
ви на след ни ци пе де се тих го ди на ову стра те ги ју до жи вља ва ју као 
ду го роч ни ре цепт. Ра ди се о ор га ни зо ва ном ула ску јед ног бро ја 
по ве за них троц ки ста у ко му ни стич ке, со ци ја ли стич ке, со ци јал де-
мо крат ске и дру ге мејнстрим пар ти је. Ка сни је су се као пр ти је у 
пар ти ји ове гру пе ши ри ле, ор га ни зо ва ле, при до би ја ле но ве са рад-
ни ке и ја ча ле сво ју моћ уну тар те мејн стим ор га ни за ци је. То је и 
до да нас оста ви ло ве ли ки про блем, пи та ње ко је од тих љу ди за ста 
при хва тио но ву иде о ло ги ју, а ко је уну тар но ве ор га ни за ци је на ста-
вио са  истом ме то до ло ги јом и са чу вао исти све то на зор. 

По чет ком 2001. от кри ло се на при мер да је фран цу ски со ци-
ја ли стич ки пре ми јер Ли о нел Жо спен ше зде се тих го ди на био члан 
фран цу ске троц ки стич ке ор га ни за ци је и ак тив ни члан пар ти је.24) У 
Фран цу ској ина че по сто је три троц ки стич ке стру је. Пар ти ја Рад-
нич ка Бор ба (LutteOuvriereLO) оку пља оне троц ки сте ко ји  су од-
би ли да уђу у Че твр ту ин те р на ци о на лу. Ре гу лар ни троц ки сти ко-
ји су пред ста вља ли фран цу ску сек ци ју ЧИ по де ли ли су се 1953. 
Ма њи на је оста ла вер на та да шњем во ђи Мај клу Па блу (и Ер не сту 
Мен де лу) ко ји су по крет усме ри ли ка при хва та њу ста љи ни зма као 
ре ал но сти и ка бли жој са рад њи са ста љи ни стич ким ко му ни стич-
ким пар ти ја ма. Од па бли ста је на ста ла пар ти ја Ре во лу ци о нар ни 
са вез ко му ни ста Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Ве ћи на 
је ме ђу тим сма тра ла да тре ба оста ти на ли ни ји ор то док сног троц-
ки зма ко ји у ста љи ни зму и ње го вој би ро кра ти за ци ји ви ди нај ве ћи 
про блем рад нич ког по кре та. Они су са дру гим пра во вер ним троц-
ки сти ма осно ва ли Ин тер на ци о нал ни ко ми тет Че твр те ин те р на-
ци о на ле као па ра лел ну ор га ни за ци ју у од но су на Па бло ву ЧИ. У 
Фран цу ској се та пар ти ја на зи ва ла Ин тер на ци о нал на ор га ни за ци-
ја ко му ни ста OrganisationCommuniste Internationaliste, (OCI). На 
ње ном че лу ду го је био Пјер Лам бер, а упра во њи хов члан био је 
Ли о нел Жо спен.
24) Ви ди Schwarz, P, „Li o nel Jo spin i Troc ki zam: O de ba ti u ve zi pro šlo sti Fran cu skog pred sjed-

ni ka vla de“, www.wsws.org/sh/2001/jun2001/jos-j27.shtml, ob ja vlje no 27. 06. 2001.
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Жо спен је ду го од би јао да при зна сво је не ка да шње ак тив но-
сти да би 2001 то ко нач но об зна нио. У чи та вој се ри ји на пи са ко ја је 
усле ди ла мо жда је нај за ни мљи ви је да је ЛеМонд оп ту жио Жо спе-
на ка ко је у Со ци ја ли стич ку пар ти ју 1971 го ди не ушао као кр ти ца, 
по на ло гу сво је ОЦИ у скла ду са стра те ги јом ен три зма. По ен та 
на па да је би ла да је Жо спен за пра во и да ље троц ки ста ко ји је на 
тај ном за дат ку у ПС-у.25)

*
Нај кон тро верз ни ји је сва ка ко слу чај на сле ђа аме рич ког троц-

ки зма. У ак ту ел ним  ди ску си ја ма о нео кон зер ва тив ној иде о ло ги ји, 
као род но ме сто по ми њу се кру жо ци ле вих је вреј ских ин те лек ту-
а ла ца ко ји су се три де се тих го ди на ви ђа ли и ор га ни зо ва ли у Њу 
Јор ку. Мајк Те нер аутор из ван ред не књи ге Левијатаннадесници 
на во ди ве ли ки број име на ко ја су ка сни је обе ле жи ла ин те лек ту ал-
ни ми ље САД.26) Огром на ве ћи на њих су три де се тих го ди на би ли 
троц ки сти. Ов де тре ба ука за ти на чи ње ни цу да се  по пра ви лу у 
свим ана ли за ма из во ра не кон зер ва ти ва ца на во де име на Ла ва Троц-
ког и Леа Штра у са. Оно  што ће пре суд но ути ца ти на њи хов да љи 
раз вој, а што је на сле ђе из вор ног троц ки зма је сте та ко зва на ста-
љи но фо би ја ко ја се по ја вљу је у ра зним об ли ци ма.  На и ме већ кра-
јем три де се тих го ди на је дан део ових њу јор шких ин те лек ту а ла ца 
кре нуо је пу тем ко јим ће ка сни је на ста ви ти и оста ци троц ки ста 
оку пље ни око Мак са Шахт ма на. Раз о ча ра ње Ста љи но вим по те-
зи ма, чист ка ма, по ли ти ком На род ног фрон та, пак том с Хи тле ром 
итд, до ве ло је мно ге од њих до ста ва да је Ста љи нов би ро крат ски 
ко лек ти ви зам (Шахт ман) и Ста љи но ва кон тро ла рад нич ког  по кре-
та у за пад ним зе мља ма да ле ко ве ће зло од за пад ног ка пи та ли зма. 

Сам Троц ки је устао про тив ова квих иде ја ин си сти ра ју ћи 
1940 да су ста љи ни стич ке ко му ни стич ке пар ти је и да ље ле ги ти-
ман део рад нич ког по кре та и да се су ко би на ле ви ци мо ра ју ре-
ша ва ти уну тар рад нич ког по кре та, а не уз по сре до ва ње за пад них 
ка пи та ли стич ких фак то ра. Овај спор је био у осно ви раз ла за из-
ме ђу Ке но но ве офи ци јел не троц ки стич ке Социјалистичкераднич-
кепартије и Радничкепартије ко ју је 1940 го ди не осно вао Макс 
Шахт ман. У исто вре ме кад и Шахт ман, пар ти ју али и зва нич ни 
троц ки зам на пу стио је Џејмс Бер нам  ко ји је убр зо об ја вио јед ну од 
нај зна чај ни јих књи га тог пе ри о да Менаџерскуреволуцију и за по чео 
сво ју тран сфор ма ци ју ка твр дој  де сни ци у ме ђу на род ним од но си-
25)  исто

26)  Ви ди Tan ner, M, LeviathanontheRight:HowBig-GovernmentConservatismBroughtDown
theRepublicanRevolution, CA TO, 2007 стр. 25, У пи та њу су  Со ул Бе лоу, Сид ни Хук, Ла-
јо нел Три линг, Сти вен Шварц, Сеј мур Мар тин Лип сет итд.
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ма, за ла жу ћи се већ кра јем че тр де се тих за пре вен тив ну упо тре бу 
ну кле ар ног оруж ја про тив СССР.

Шахт ман је са сво јом РП но ми нал но оста ло члан 4. ин тер-
на ци о на ле све до 1948, а за тим је пар ти ја пре и ме но ва на у Са вез 
не за ви сних со ци ја ли ста. Пе де се тих су по ста ли со ци јал де мо кра-
те27) да би се ше зде се тих већ укљу чи ли у Де мо крат ску стран ку и 
то на ње ном де сном кри лу ко је је чвр сто по др жа ва ло ин тер вен-
ци ју у  Ви јет на му. Се дам де се тих су бу ду ћи нео кон си би ли бли-
ски де мо крат ском ја стре бу Скуп Џек со ну, да би с до ла ском Ре га на 
на че ло ад ми ни стра ци је ко нач но пре шли у ре пу бли кан ски та бор 
фор ми ра ју ћи у ње му све ути цај ни ју ели ти стич ку гру пу. Ре га но ва 
ад ми ни стра ци ја је ипак би ла под до ми нант ним ути ца јем ста ри јих 
кон зер ва ти ва ца, али су нео кон си упра во на под руч ју спољ не по ли-
ти ке до жи ве ли мо гућ ност ре а ли за ци је ве ли ког де ла свог про гра ма, 
во де ћи ка за о штра ва њу и ра ди ка ли за ци ји од но са са СССР.28) Де ве-
де се тих су те еле мен те по ку ша ва ли да пре то че у на че ла по ли ти ке 
за сле де ћи век оку пље ни око не ко ли ко ча со пи са (ВиклиСтандард, 
Коментари) и тинк тен ко ва (Пројекатзановиамеричкивек,АЕИ). 
Уда ри од 11. сеп тем бра пред ста вља ли су иде ал ни оки дач за им пле-
мен та ци ју њи хо вих на че ла, на кон че га су де фак то пре у зе ли ком-
плет ну спољ ну по ли ти ку САД, али и ве ли ки део уну тра шње.

Нео кон зер ва тив на спољ на по ли ти ка ко ја је свој вр ху нац има-
ла у ин ва зи ји на Ирак, до жи вља ва две вр сте кри ти ка у Аме ри ци. 
На па ди с ле ва до ла зе од со ци ја ли ста и ко му ни ста ко ји у њи хо вој 
по ли ти ци ви де аме рич ки им пе ри ја ли зам и бру тал но осва ја ње под-
руч ја бо га тих ре сур си ма. Аме рич ки ли бе ра ли и ин те лек ту ал ци 
бли ски Де мо кра та ма на па да ју пре све га њи хо ву уну тра шњу по-
ли ти ку, сма њи ва ње ин ди ви ду ал них сло бо да и мо ра ли стич ки фун-
да мен та ли зам. За нас су по себ но за ни мљи ви на па ди ко ји до ла зе 
од тра ди ци о нал не аме рич ке де сни це, не ка да до ми нант не стру је у 
Ре пу бли кан ској стран ци, или ка ко их да нас на зи ва ју па ле о кон зер-
ва ти ва ца. Те за о троц ки зму нео кон са нај че шће се чу је из овог та-
бо ра29). Ста ри кон зер ва тив ци сма тра ју да су ови не ка да шњи (?) ра-
27)  Не ки при пад ни ци дру ге ге не ра ци је нео кон са као што су Џо шуа Му рав чик и Карл Герш-

ман би ли су при пад ни ци Шахт ма но ве Социјалдемократскепартије ше зде се тих и се-
дам де се тих го ди на.

28)  По сто ји чи тав низ из ван ред них до ку мен тар них фил мо ва ко ји се ба ве ево лу ци јом нео-
кон зер ва тив ног по кре та и њи хо вим ути ца јем на фор ми ра ње по ли ти ке ре пу бли кан ских 
ад ми ни стра ци ја. Из ван ре дан пре глед њи хо вог ути ца ја у Ре га но вој ад ми ни стра ци ји и 
по ли ти ке ра ди ка ли за ци је ме ђу на род них од но са мо же се ви де ти у ББС-ије вом до ку мен-
тар цу Снаганоћнеморе.

29)  По ме ни мо Пе та Бју ке не на, По ла Гот фри да и То ма са Фле мин га. То је стру ја ко ју су у 
спољ ној по ли ти ци сво је вре ме но пред ста вља ли Џејмс Беј кер и Брент Ско крофт.
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ди кал ни ле ви ча ри троц ки сти оку пи ра ли њи хо ву пар ти ју до но се ћи 
у њу чи тав ба гаж сво јих ста рих ме то да и иде ја од ко јих је на рав но 
нај ва жни ја иде ја пер ма нент не ре во лу ци је.

Те за гла си от при ли ке ова ко. У де ло ва њу нео кон са, од но сно 
екс троц ки ста по сто ји кон стан та, иде ја пер ма нент не ре во лу ци је 
ко ја ме ња са др жај али не и фор му, жар и ме си ја ни зам. Троц ки-
сти су на кон на пу шта ња ле вог спек тра по не ли фа на тич ну мр жњу 
пре ма ко му ни стич ком све ту, за пра во пре ма ста љи ни зму као фор-
ми ре ал по ли ти ке. Сво ју сек та шку бор бу уну тар рад нич ког по кре та 
пре не ли су у мејнстрим аме рич ке по ли ти ке за ла жу ћи се за ра ди-
ка ли за ци ју су ко ба. Њи хов глав ни про тив ник је би ла Ки син џе ро ва 
по ли ти ка де тан та, раз о ру жа ња и вра ћа ња на кла сич на на че ла рав-
но те же мо ћи ко ја се не ба ви уну тра шњим уре ђе њем пој ди нач них 
др жа ва. 

О ка квој се фун да мен тал ној ра зли ци у пер цеп ци ји спољ не 
по ли ти ке ра ди, ви ди се ка да се упо ре ди би ло ко ји спис во де ћих 
нео кон зер ва тив них ја стре бо ва као што су Нор ман Под хо рец, Чарлс 
Кра ут ха мер, Бил Кри стол или Ро берт Кеј ган са на че ли ма кла сич не 
ме ђу на род не по ли ти ке ка ква је Ки син џер из ло жио у свом бре ви ја-
ру за бу ду ће де ло ва ње, сво јој док тор ској ди сер та ци ји Обновљени
свет30), ко ја је из у ча ва ла ме то де, стра те ги је и ре зул та те Ме тер ни-
ха и Ка стел роа. Нпр. у за кључ ном по гла вљу ко је но си на зив „Бит 
др жав нич ког уми је ћа“. Ки син џер ка же: „Не из не на ђу је што су Ка-
стел ро и Ме тер них би ли др жав ни ци рав но те же, ко ји су си гур ност 
тра жи ли у рав но те жи сна га. Њи хов је циљ би ла ста бил ност, а не 
оства ре ње иде а ла, а рав но те жа је кла сич ни из раз оног по ви је сног 
ис ку ства пре ма ко је му ни је дан по ре дак ни је си гу ран ако се и фи-
зич ки ни је оси гу рао про тив агре си је. Та ко је но ви ме ђу на род ни 
по ре дак мо рао би ти ства ран при спо зна ји да је тај од нос за дан из-
ме ђу си ле и мо ра ла, из ме ђу си гур но сти и ле ги тим но сти. Ни је се 
по ку ша ва ло про на ћи тај по ре дак ис кљу чи во у под вр га ва њу јед ном 
ле ги ти ми зи ра ју ћем на че лу; то за хтје ва про рок и то је опа сно...“31)

На су прот овој ре ал по ли ти ци и ре пу бли кан ској тра ди ци ји 
уме ре ног изо ла ци о ни ма, нео кон си су се под ути ца јем троц ки стич-
ке бор бе про тив ре во лу ци ја и со ци ја ли зма у јед ној зе мљи, за ла га ли 
за фун да мен та ли стич ку бор бу про тив чи та вог уну тра шњег си сте-
30)  Хен ри Ки син џер, Обновљенисвијет, На клад ни за вод Ма ти це Хр ват ске, За греб, 1976.

31)  Ки син џер, исто, стр. 391. По гле да ти и слич но ме сто на стр. 404, где упо зо ра ва на то ко-
ли ко је опа сно ка да не ка си ла же ли да ор га ни зу је гло бал ни по ре дак по ла зе ћи од сво јих 
на че ла прав де ко ја сма тра уни вер зал ним. То је слу чај На по ле о на ко ји уно си ре во лу ци-
о нар ну си ту а ци ју, а Ме тер них и Кастлро су се бо ри ли да се по ли ти ка вра ти у нор мал но 
ста ње ме ђу соб не то ле ран ци је раз ли чи тих на че ла ле ги ти ми за ци је, за сно ва не на рав но те-
жи мо ћи . Ја сно је на ко јој су стра ни ње го ве сим па ти је, а ко га сле де нео кон си.
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ма ста љи ни зма би ва ју ћи спрем ни да чи тав свет, по по тре би уву ку 
и у ну кле ар не су ко бе.32) Осам де се тих су по кре ну ли про је кат Коми-
тетонепосреднојопасностико ји је имао за циљ да уве ли ча прет-
њу од СССР-а и ко му ни зма и да овај еко ном ски кон теј нер ко ји се 
у то ба већ уве ли ко рас па дао, при ка же као моћ ну екс пан зив ну си лу 
ко ја ефек тив но угро жа ва ин те ре се и без бед ност САД.

Ро налд Ре ган је усво јио њи хо ву стра те ги ју ра ди ка ли за ци је 
су ко ба, по нов ног по кре та ња тр ке у на о ру жа њу, ин тер вен ци о ни зма 
у свим зе мља ма у ко ји ма је не ки об лик про со вјет ске ле ви це мо гао 
да до ђе на власт и фи нан си ра ња и по ма га ња свих об ли ка уну тра-
шње опо зи ци је у ко му ни стич ким зе мља ма. Бор ба про тив ста љи ни-
зма и ста љи ни стич ког на сле ђа би ла је њи хо ва лич на фру стра ци ја 
због ко је су би ли спрем ни да жр тву ју ин те ре се, фи нан си је и мир 
гра ђа на САД. Још у до ба бор бе про тив ко му ни зма, иде ја пер ма-
нент не  ре во лу ци је до би ја ла је об лик ко ји ће у пот пу но сти пре у-
зе ти у но вом ве ку. Фор ма и ме тод пер ма нент не ре во лу ци је (бор ба 
про тив ре ал по ли ти ке, рав но те же мо ћи, прин ци па по што ва ња су-
ве ре ни те та и сло бо де да се уну тар сва ке  др жа ве гра ди раз ли чи то 
уре ђе ње) ис пу њен је но вим са др жа јем: де мо кра ти ја, људ ска пра ва, 
се ку ла ри зам за пад ног ти па, еко но ми ја ва шинг тон ског кон сен зу са 
итд. 

На кон 2000. ка да ви ше ни је би ло ко му ни зма, ство рен је но ви 
фан том ски не при ја тељ ко ји омо гу ћа ва на ста вак пер ма нет не ре во-
лу ци је за про мо ци ју го ре на ве де них вред но сти. Да нас се тај из ми-
шље ни и кон стру и са ни не при ја тељ на зи ва исла мо фа ши зам и про-
тив ње га тре ба от по че ти че твр ти свет ски рат, ка ко нас нео кон си 
под у ча ва ју. 

Да кле, под ути ца јем троц ки ста ин фил три ра них у Ре пу бли-
кан ску стран ку по ти сну та су на че ла кла сич не ре ал по ли ти ке, а 
усво јен је фун да мен та ли стич ки кор пус на че ла ина че стра них Ре-
пу бли кан ци ма ко ји се да нас про мо ви ше у ви ду пер ма нент не ре во-
лу ци је до но се ћи све ту не мир, не си гур ност, не ста бил ност, страх, 
мо гућ ност да се по но во по кре не тр ка у на о ру жа њу итд.

Пу бли ци стич ки спор ко ји је по во дом ових те за по кре нут до-
жи вео је свој кли макс око 2004, али су ко би и да ље не пре ста ју. 
По ме ну та Те не ро ва књи га с кра ја 2007, да кле де ло јед ног ли бер та-
ри јан ца, очи глед но усва ја те зу о троц ки стич ким осно ва ма нео кон-
32) Ови ар гу мен ти се по ја вљу ју још у До ри е но вој књи зи из 1993, Неоконзервативнами-

сао и у Џу ди со вом при ка зу из 1995 Ер ма но ве књи ге Успоннеоконзервативизма. Ви ди 
Dor rien, G, TheNeoconservativeMind, и Ju dis, B, J, „Trotskyism to Anac hro nism: The Neo-
con ser va ti ve Re vo lu tion“, ForeignAffairs, July/August 1995. У овој де це ни ји их  је пре у зео 
ве ли ки број ста рих  кон зер ва ти ва ца и ли бе ра та ри ја на ца.
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зер ва ти ви зма као не што што је да нас оп ште ме сто у те о ри ји. Кинг 
на во ди ве ли ки број чла на ка у раз ли чи тим ма га зи ни ма и но ви на ма 
од Ази је, Евро пе, до Ка на де и Аме ри ке у ко ји ма се афир ми ше те за 
о троц ки стич ким ко ре ни ма нео кон са.

Сти вен Шварц и Бил Кинг су до ста не у спе шно по ку ша ва ли 
да нео кон се од бра не од оп ту жби за троц ки зам. Кинг апо стро фи-
ра чи ње ни цу да је Ир винг Кри стол ве ћи део жи во та про вео као 
не ко ко про мо ви ше де мо кра ти ју и ка пи та ли зам, а вр ло ма ли као 
троц ки ста – по ен та па ле о кон зер ва ти ва ца је да је он и у овом ка-
сни јем пе ри о ду ко ри стио и за го ва рао троц ки стич ке ме то де. Или на 
при мер да он баш ни је био ор то док сни троц ки ста, већ да је по пут 
Лип се та и Хи мел фар бо ве при па дао шер ма нит ској фрак ци ји уну-
тар ди си дент ске Шахт ма но ве пар ти је, што је као што смо ви де ли 
пот пу но у скла ду са сек та шком и ме си јан ском при ро дом чи та вог 
троц ки стич ког по кре та.33) Овај  аутор ни зом пе ри фер них ар гу ме на-
та као што је до ка зи ва ње да аме рич ке со ци јал де мо кра те ни су би-
ле троц ки стич ки ори јен ти са не иг но ри ше кључ ни ар гу мент у овој 
рас пра ви, а то је стра те ги ја ен три зма ко ју Кинг уоп ште не по ми ње.

Шварц је с јед не стра не ин си сти рао да ни ко од бив ших троц-
ки ста не ма по тре ба да се то га сти ди, а с дру ге стра не ко ри стио је 
оми ље ну так ти ку сво јих ко ле га да изо ла ци о ни стич ки на стро је не 
кон зер ва тив це ста рог ко ва ко ји су оку пље ни око сај то ва ЛуРоквел 
и Антивор, од но сно ма га зи на Крониклс и Америчкиконзервативац 
на зо ве не па три от ским кон зер ва тив ци ма, али и ан ти се ми ти ма јер 
оп ту жбе за троц ки зам тре ба на вод но чи та ти као оп ту жбе за је вреј-
ску за ве ру.34) И Кинг свој чла нак за вр ша ва ве о ма јад ним (тре ба ло 
би да бу де кључ ни) ар гу мен том да су па ле о кон зер ва тив ци и ли-
бер та ри јан ци за пра во у ан ти рат ном фрон ту за јед но са са вре ме ним 
ор то док сним ан ти им пе ри ја ли стич ки усме ре ним троц ки сти ма чи је 
ан ти рат не члан ке та ко ђе об ја вљу ју на сво јим сај то ви ма.

Ова два по ку ша ја су ва жна за то што нео кон си по пра ви лу 
уоп ште од би ја ју да уђу у ди ја лог о при ро ди и из во ри ма сво је по-
ли ти ке. Оп ту жбе за троц ки зам се углав ном иг но ри шу, или уз пут 
од ба цу ју, јер огро ман но вац, по ли тич ки ути цај и кон тро ла над ме-
ди ји ма чи не их то ли ко до ми нант ним да уоп ште не ма ју по тре бу да 
33)  Ту спа да ју и дру ги сла би ар гу мен ти као твр ђе ње да Ир винг Кри стол ни је за го ва рао ши-

ре ње де мо кра ти је већ аме рич ки уни ла те ра ли зам, или тврд ња да Троц ки ни је сма трао да 
Цр ве на ар ми ја тре ба ба јо не ти ма да ши ри ре во лу ци ју по све ту итд. Ви ди King, B, „Neo-
con ser va ti ves and Trotskyism“, www.en ter sta ge right.com/ar chi ve/ar tic les/0304/0304neo con-
trotp1.htm.

34) Schwartz, S, „Trotskycons? Past and pre sent“, NationalReview, 11. 06. 2003. Ви де ти чла нак 
Џа сти на Реј мон да, Ra i mon do, J, „Trotsky, Stra uss, and the Neo cons“, www.an ti war.com/
ju stin/?ar tic leid=3182
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ри зи ку ју сво је по зи ци је ула зе ћи у су коб са опо зи ци јом ко ја мо жда 
има ја ке ар гу мен те, али не ма сред ства и ре сур се за бор бу. Кључ-
ни ар гу мент ста рих кон зер ва ти ва ца и је сте да су нео кон си (ме ђу 
ко ји ма су мно ги бив ши троц ки сти) као ор га ни зо ва на гру па, не ка 
вр ста чвр сто по ве за не сек те, кон спи ра тив ним ме то да ма пре о те ли 
Ре пу бли кан ску стран ку и про ме ни ли јој су шти ну – баш у скла ду са 
те о ри јом ен три зма.

*
 Уз све не до у ми це, не ја сно ће, кон тро вер зе, не до вољ но аде-

кват них за пи са и све до че ња итд, чи ни се да и на ша кул ту ра има шта 
да по ну ди овој ди ску си ји о тран сфор ма ци ји троц ки зма кра јем 20. 
ве ка. Нај ве ћи про блем за ре кон струк ци ју при че о троц ки зму у Ср-
би ји пред ста вља на кнад на па мет, од но сно ре ту ши ра ње се ћа ња не-
ка да шњих трок ци ста. На и ме, по што су да нас не ки од њих из у зет но 
ета бли ра не осо бе, услед на ло га са вре ме не по ли тич ке ко рект но сти 
на сто је да из бри шу свој мла да лач ки ра ди ка ли зам, па од би ја ју да 
де фи ни шу по ли тич ке и те о риј ске по зи ци је на ко ји ма су се та да (?) 
на ла зи ли. Ка да се у да на шње вре ме при се ћа ју та да шњих ак тив но-
сти по пра ви лу го во ре да су се за ла га ли за не ки ху ма ни, кри тич ки 
со ци ја ли зам или марк си зам ко ји је био су прот ста вљен ста љи ни зму 
и ти то и зму као би ро кра ти зо ва ним об ли ци ма вла сти (че сто се на и-
ђе на ре чи као што су на пред ни по кре ти или ли бер те ри итд ). Има 
и оних ко ји се чак не ли бе да за та да шње сво је ста во ве (ра ди кал на 
ле ви ца) по ку ша ва ју да твр де ка ко су би ли ли бе рал ни!?

Ме ђу тим, ни ко не го во ри ко је су то нор ма тив не по зи ци је од-
но сно ко ја је то марк си стич ка тра ди ци ја ко ју су сле ди ли. Сва ка ко 
ни је би ла у пи та њу со ци јал де мо крат ска или со ци ја ли стич ка ва ри-
јан та европ ског мејнстри ма. Кри ти ка ти то и зма ишла је са још ра-
ди кал ни јих по зи ци ја, а ти то и зам и ста љи ни зам су оп ту жи ва ни за 
из да ју ре во лу ци је. Сва ко ме ко по зна је раз вој ле ви чар ских по кре та 
тог пе ри о да (ше зде се те и се дам де се те), ја сно је да у пи та њу мо же 
да бу де тек не ки од ра ди кал них ул тра ле ви чар ских по кре та као што 
су ма о и зам, цр ве ни те ро ри зам, анар хи зам или троц ки зам.

О троц ки зму се у Ју го сла ви ји го во ри још три де се тих го ди-
на. Не ко ли ко бро је ва гла си ла КПЈ Пролетера би ло је по све ће но 
об ра чу ну са троц ки змом, а у пот кон тек сту чу ве них об ра чу на на 
књи жев ној ле ви ци та ко ђе се на ла зио спор след бе ни ка Ко мин тер не 
и по бу ње ни ка по пут Ми ро сла ва Кр ле же, ко ји су оспо ра ва ли ста-
љи ни стич ку ор то док си ју. За ни мљив је и об ра чун са Жи ком Па вло-
ви ћем, ауто ром по зна те књи ге Биланссовјетскогтермидора у ко-
јој је из ло жио ра ди кал ну кри ти ку ста љи ни зма и опи си вао зло чи не 
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ко је је Ста љи но ва власт вр ши ла у СССР-у. Сам тер мин термидор 
ко ри шћен у овом кон тек сту не сум њи во по ти че од Троц ког.35)

Троц ки зам се по но во по ја вљу је ше зде се тих го ди на. То су 
би ле го ди не ве ли ких ло мо ва и у дру штву и уну тар са ме пар ти је 
у по гле ду бу ду ћег сме ра раз во ја др жа ве, еко но ми је и дру штве них 
од но са. Од 1964, по чи ње ли бе ра ли за ци ја ви зног ре жи ма што је до-
при не ло ве ћој мо бил но сти ста нов ни штва и по ве ћа њу кул тур не и 
еко ном ске раз ме не са за пад ним зе мља ма. Као део па ке та ко ји је 
сти зао са За па да до шле у су и са вре ме не ра ди кал не иде је. Као и у 
мно гим дру гим зе мља ма и код нас се фор ми рао слој љу ди не за до-
вољ них прав цем раз во ја дру штва, у ко ме је пред ња чи ла сту дент ска 
омла ди на. Ове ге не ра ци је су за до је не кла си ци ма марк си зма би ле 
по себ но не за до вољ не ре зул та ти ма про тр жи шне Крај гер-Гли го ро-
вље ве ре фор ме из 1965. го ди не. Ако се ана ли зи ра ју зах те ви и па ро-
ле ЦрвеногуниверзитетаКарлМаркс ка ко се на зи вао сту дент ски 
про тест у Бе о гра ду, уочи ће до ми на ци ју ра ди кал но ан ти ка пи та ли-
стич ки и ан ти тр жи шних сло га на.36) Сту ден ти су тра жи ли по вра так 
ра ди кал ним ко ре ни ма ре во лу ци је и су зби ја ње би ло ка квих кла-
сних раз ли ка („До ле цр ве на бур жо а зи ја“). Осим до ма ћих и те о риј-
ских под сти ца ја, сва ка ко је на сту ден те ути цао и та лас ра ди кал них 
по кре та и иде ја ко ји су сти за ли са За па да. У то до ба осим Мар ку-
зе о вог ра ди ка ли зма из у зет но ути цај не су би ле ма о и стич ке иде је 
(на ро чи то кул тур на ре во лу ци ја) и троц ки стич ко на сле ђе.

За ни мљи во је пи та ње од но са прак си стич ке гру пе пре ма 
троц ки зму. Прак си зам је ве ли ким де лом обе ле жен кри ти ком ста-
љи ни зма као би ро крат ског  си сте ма, што је из вор но пред ста вља ло 
упра во на сле ђе Троц ког. Ако се зна да се прак си сов ци ни су за ла-
га ли за кре та ње ка ли бе рал ној де мо кра ти ји или бар со ци јал де мо-
крат ским на че ли ма, ја сно је да се њи хо ва нор ма тив на ста но ви шта 
мо ра ју тра жи ти у окви ру не ких та да до ми нант них ра ди ка ли стич-
ких ле ви чар ских гру па и по кре та.37) Они се са ми о то ме ни су из-
ја шња ва ли, а сво ју ми сао су ба зи ра ли на Марк со вим ра ним ра до-
35)  Као што је не дав но от кри ве но, Па вло вић је на кон тор ту ре и му че ња стре љан за вре ме 

та ко зва не Ужич ке ре пу бли ке од стра не Пе тра Стам бо ли ћа, Кр цу на и дру гих сво јих бив-
ших дру го ва. Ње го вим жи во том и ра дом до ста се ба вио Сло бо дан Га ври ло вић ко ји је 
из ме ђу оста лог и аутор Па вло ви ће ве би о гра фи је. Ви ди ЖивојинПавловићизмеђудогме
икритике-биографија, Гра фо кард, Бе о град, 2001.

36)  И за раз у ме ва ње да на шње по ли тич ке и еко ном ске си ту а ци је ни је без зна ча ја под се ти ти 
се да су ови ра ди кал ни сту ден ти упра во као и њи хо ви про фе со ри прак си сти у та да шњем 
спо ру из ме ђу та ко зва них до хо да ша и про фи та ша (еко но ми ста ко ји су бра ни ли и оних 
ко ји су на па да ли тр жи шну ре фор му) ја сно ста ли на стра ну до хо да ша.

37)  Ми лан Бр дар њи хо ву по зи ци ју пре ма при вред ној ре фор ми из 1965. у пот пу но сти из-
јед на ча ва са по зи ци јом Троц ког и ле ве опо зи ци је пре ма НЕП-у. Ви ди Бр дар, Праксис
одисеја, том II, стр 602, 603. 
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ви ма, од но сно Еко ном ско-фи ло зоф ским ру ко пи си ма на сто је ћи да 
фор ми ра ју не ка кву по себ ну кри тич ку шко лу.38)

Ме ђу тим, њи хо ви сту ден ти су по ка за ли да ле ко ви ше бор бе-
ног ду ха.39) Већ то ком сту дент ских про те ста из дво ји ла су се не ка 
име на ко ја ће и се дам де се тих на ста ви ти са опо зи ци о ним по ли тич-
ким ак ти ви змом. По ла ко се фор ми ра ла гру па сту де на та ра ди ка ла, 
углав ном са фи ло зо фи је и со ци о ло ги је ко ји су по че ли да се ор га-
ни зу ју на су прот по сто је ћем ре жи му. Ту су спа да ли Вла да Ми ја но-
вић по знат као Вла да ре во лу ци ја, Па влу шко Им ши ре вић, Ми лан 
Ни ко лић итд.40) 

По све до че њу Јел ке Кља јић Им ши ре вић они су се за и ста 
при пре ма ли за ак тив ну бор бу за сво је иде а ле. Кра јем 1971. го ди-
не ухап ше ни су Па влу шко Им ши ре вић и Ми лан Ни ко лић, а у ја-
ну а ру сле де ће го ди не и Јел ка Кља јић. Ово тро је су оп ту же ни за 
троц ки стич ко удру жи ва ње и осу ђе ни су као троц ки стич ка гру па. 
Ин те ре сант ни су на кнад ни ста во ви сво тро је. Па влу шко Им ши ре-
вић и дан да нас се бе де фи ни ше као троц ки сту, на след ни ка из вор не 
ле њи ни стич ке иде о ло ги је, Кља ји ће ва је твр ди ла да су они има ли и 
кри тич ки од нос пре ма Троц ком, а Ни ко лић да нас о то ме не го во ри. 

Пра те ћи го ре раз вој троц ки зма и све ме ан дре и сек та шко ин-
си сти ра ње на раз ли ка ма уну тар ра зних гра на овог по кре та, чи ни 
38)  У овом кон тек сту по треб но је ис тра жи ти и уло гу До бри це Ћо си ћа ко ји је по не ким 

ауто ри ма био идеј ни во ђа ми сли ла ца оку пље них око бе о град ског огран ка Прак си са. У 
ин тер вјуу ко ји је не дав но дао ча со пи су НИН, Ћо сић ју го сло вен ске троц ки сте ви ди као 
пр ву опо зи ци ју ти то и зму, го во ре ћи о њи ма из ра зи то по зи тив но. Он твр ди: «Опо зи ци ја 
ти то и зму је исто риј ски про цес чи ји је по че так и крај те шко пре ци зи ра ти. Де лат ност 
Ти та у Ко мин тер ни, по све му по зна том би ла је ста љи ни стич ка. Жи во јин Па вло вић, пи-
сац „Би лан са со вјет ског тер ми до ра“ сма тра Ти та ор то док сним ста љи ни стом. Тој жр тви 
ста љи ни зма тре ба ода ти при зна ње за на црт европ ске и срп ске опо зи ци је ста љи ни зму 
дат у „Би лан су со вјет ског тер ми до ра“ о че му је сту ди о зно пи сао Сло бо дан Га ври ло вић. 
По зна та је Ти то ва ли кви да ци ја троц ки ста у Па ри зу и Ју го сла ви ји. А троц ки сти су Ста-
љи но ви про тив ни ци. Чи ни ми се да исто риј ска прав да на ла же да се ју го сло вен ски троц-
ки сти про це њу ју као пр ви ан ти ти то и сти. Али, ја ћу го во ри ти ис кљу чи во о опо зи ци ји 
на ста лој у окви ри ма ре во лу ци о нар ног по кре та у зе мљи и пре те жно са со ци ја ли стич-
ких по зи ци ја. А та је опо зи ци ја има ла ду бо ке ко ре не у де мо крат ској тра ди ци ји срп ског 
на ро да и ње го ве кул ту ре. Пр ви мо ти ви ан ти ти то и стич ке опо зи ци је би ли су мо рал не 
при ро де.» Ви ди «За што се Ср би ја сти ди ан ти-ти то и стич ке опо зи ци је», НИН, бр. 3032. 
За ни мљи во је уочи ти  да Ћо сић и да нас не при зна је ни ка кву де лат ност ван дис кур са и 
прак се ле ви це.

39)  У сво јим се ћа њи ма по кој на Јел ка Кља јић го во ри да је ње но из ла га ње на Кор чу лан ској 
шко ли упра во ишло у прав цу кри ти ке про фе со ра прак си со ва ца за пре ви ше ака де ми зма 
уме сто за прак тич ност те кри тич ке ми сли. Ви ди Им ши ре вић, Ј, «Ди си ден ти и за твор», 
Република, бр. 196..

40)  Те шко да је слу чај ност то што је упра во по чев од 1971. го ди не из да вач ка ку ћа Ото кар 
Кер шо ва ни из Ри је ке об ја вљи ва ла Изабранадела Ла ва Троц ког са свим ње го вим нај по-
зна ти јим по ли тич ким спи си ма као што су ПерманетнареволуцијаилиИзданаРеволу-
ција. Ве ли ки и при лич но афир ма ти ван пред го вор овом из да њу на пи сао је члан Праксис
групе Пре драг Вра ниц ки. 
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се да се ово ор га ни зо ва ње за и ста мо же оква ли фи ко ва ти она ко ка ко 
су га та да и ак ту ел не вла сти оце ни ле, као троц ки стич ко ор га ни зо-
ва ње. Ова гру па је уве ли ко из у ча ва ла та кве иде је, упо зна ва ла те о-
ри ју и ме то де ан ти ста љи ни стич ког ре во лу ци о нар ног ор га ни зо ва-
ња, ус по ста ви ла је кон так те и са ме ђу на род ним фак то ри ма слич не 
про ве ни јен ци је (Им ши ре ви ће ва при зна је да је са јед ном зна чај ном 
гру пом из Ју го сла ви је уче ство ва ла на ску пу ис точ но е вроп ских 
ди си де на та у Есе ну 1971) и ко нач но по че ли су са ор га ни зо ва њем 
фор мал не по ли тич ке ор га ни за ци је ко ју су, опет у скла ду са прак-
сом та да шњих за пад них троц ки ста, хте ли да на зо ву Ре во лу ци о нар-
на рад нич ка пар ти ја (РРП). На су ђе њу је ко ри шћен до ку мент ко ји 
је са ста вио Ми лан Ни ко лић, на ко ме је пи са ло Ини ци ја тив ни од-
бор РРП, а уз шта је Јел ка Кља јић пи са ла ко мен та ре и при мед бе.

Ре жим је по тра ди ци ји ко ја ву че по ре кло још од пре ра та, ову 
гру пу као и сва ку опо зи ци ју с ле ва про гла сио троц ки стич ком. Кља-
ји ће ва по себ но из два ја два јав на на па да ко ја су јој оста ла у се ћа њу. 
Је дан је текст Ву ка Дра шко ви ћа „Троц ки сти и ка зна“ об ја вљен у 
НИН-у, а дру ги чла нак Ва си ли ја Ка ле зи ћа „По ја ва Троц ког у но-
вим усло ви ма“41) Ка ле зић је на за ни мљив на чин по ве зао де ло ва ње 
Вра ниц ког и ове троц ки стич ке трој ке ко јој се су ди ло што им пли-
ци ра да је у овим прак си стич ко- ра ди кал ним кру го ви ма по сто ја ло 
огром но ин те ре со ва ње за Троц ког у то до ба.

Кља ји ће ва се се ћа још јед ног тек ста у НИН-у у ко ме су их 
оп ту жи ли да су пла ни ра ли и ства ра ње град ске ге ри ле. Она при зна-
је да је код Ни ко ли ћа на ђе на и јед на књи га ко ја се ти ме ба ви ла.  У 
тек сту пи са ном кра јем де ве де се тих Кља ји ће ва по ри че да је о то ме 
би ло ре чи што је на рав но за оче ки ва ти. Ме ђу тим, пи та ње је да ли 
су ове оп ту жбе за и ста би ле не за сно ва не, ако се зна да је у за пад-
ним зе мља ма та ко ђе на кон раз о ча ре ња не у спе хом 68-е ра ди кал на 
сту дент ска омла ди на по че ла са ства ра њем упра во те ро ри стич ких 
ор га ни за ци ја то га ти па. То је до ба Црвенихбригада у Ита ли ји, гру-
пе Бадер-Мајнхоф и дру гих цр ве них те ро ри стич ких и ге рил ских 
гру па у Не мач кој итд. Бар не ки од при пад ни ка ју го сло вен ског ра-
ди кал но ле вог по кре та тог до ба има ли су кон так те са овим гру па-
ци ја ма. Нпр. до ста се го во ри ло о ре ди те љу Же ли ми ру Жил ни ку у 
том кон тек сту.

За троц ки зам су осу ђе ни и Вла да Ми ја но вић и Да ни ло Удо-
вич ки. Слич но је тре ти ран и Ла зар Сто ја но вић ко ји је осу ђен због 
фил ма ПластичниИсус. У сво јим ка сни је об ја вљи ва ним се ћа њи-
ма, ови ауто ри од би ја ју ка те го ри за ци ју троц ки зма, али от кри ва ју 
41)  Об ја вље но у ча со пи су Савременост бр. 3/1972, стр. 71-90.



МишaЂурковић Трансформацијатроцкизмакрајемдвадесетогвека

189

чи тав низ де та ља о сво јим кон так ти ма са ме ђу на род ним троц ки-
стич ким по кре том и дру ге по дат ке ко ји их не сум њи во сме шта ју 
ме ђу та да шње троц ки сте.

На кон из ла ска ове еки пе из за тво ра кре ће дру га фа за де ло-
ва ња по ве за на са та ко зва ним Сло бод ним уни вер зи те том. Он је  
осно ван 1976. го ди не од стра не углав ном троц ки ста. (На кон њих 
су прак си сов ци ор га ни зо ва ли свој Отво ре ни уни вер зи тет.) Пр вом 
са стан ку при су ство ва ло је два де се так осни ва ча ме ђу ко ји ма Ми ја-
но вић, Им ши ре вић, Јел ка Кља јић, Сто јан и Стан ко Це ро вић, Ла зар 
и Во ји слав Сто ја но вић, Ми ћа Док тор, Или ја Мољ ко вић, Дра го мир 
Олу јић. Ова гру па је де ло ва ла све до 1984, ка да је 28 љу ди ухап-
ше но у Олу ји ће вом ста ну при ли ком три би не на ко јој је го во рио 
Ми ло ван Ђи лас. Пре ма све до че њу Олу ји ћа об ја вље ном у ли сту 
Таблоид, је дан део њих је 1982 по ку шао да осну је со ци јал де мо-
крат ску пар ти ју.

Ово ње го во све до че ње ви ше стру ко је за ни мљи во јер го во ри 
о ак ци ја ма ко је су спро во ди ли али и о њи хо вим уве ре њи ма и узо-
ри ма као на при мер у сле де ћем па су су: „Ве се ла (За став ни ко вић, 
пр ва су пру га Бо ри са Та ди ћа) је офи цир ско де те из Оси је ка, сту ди-
ра ла је по ли тич ке на у ке, пре ле па де вој ка, вр ло ра ди кал но на стро је-
на, спрем на и бом бе да ба ца, у ду ху та да шњих град ско - ге рил ских 
по кре та у Евро пи и све ту (Ба дер-Мај нхоф у Не мач кој, Цр ве не бри-
га де у Ита ли ји, ја пан ска «Цр ве на ар ми ја», Ту па ма ро си у Уру гва-
ју)... Би ло је при род но да бу де са на ма. Мо рам ре ћи да је би ло ви ше 
де во ја ка ме ђу на ма и све су би ле ра ди кал не и ми ли тант не ле ви чар-
ке - Бран ка Ка тић, Јел ка Им ши ро вић-Кља јић, Љи ља на Јо ви чић...“

Ка да се да нас чи та ју све до че ња ових љу ди о про шлим вре ме-
ни ма и ка да се по гле да ју њи хо ве да на шње по зи ци је ре ла тив но се 
ла ко уоча ва по де ла ко ја је на ста ла и у ме ђу на род ном троц ки стич-
ком по кре ту на кон 1990. Троц ки сти су се по де ли ли на стру ју ко ја 
је при хва ти ла но ви гло бал ни по ре дак и за др жа ла фор му пер ма-
нент не ре во лу ци је ис пу ња ва ју ћи је дру гим са др жа јем (ап стракт на 
људ ска пра ва, на сил но ши ре ње де мо кра ти је, мул ти кул ту ра ли зма, 
ка пи та ли зма, за пад ног се ку ла ри зма итд). С дру ге стра не су оста ли 
троц ки сти опо зи ци је ко ји су се у скла ду са сво јом опо зи ци о ном 
тра ди ци јом су прот ста ви ли но вом свет ском по рет ку и но вом им-
пе ри ја ли зму чи је су пер ја ни це че сто би ли њи хо ви до ју че ра шњи 
са рад ни ци.

У Ср би ји су на стра ни тра ди ци о нал ног ан ти им пе ри ја ли-
стич ког троц ки зма и да нас Им ши ре вић (свет ски ре во лу ци о нар, 
пре во ди лац, пу бли ци ста), Олу јић (но ви нар) и Ми ша Са мар џић ко-
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ји жи ви у Зре ња ни ну и ра ди у та мо шњем Кул тур ном цен тру, об ја-
вљу ју ћи по вре ме но и да ље.

С дру ге стра не су углав ном сви ови оста ли. О њи ма по себ но 
не га тив но го во ри Им ши ре вић ко ји Ми ла на Ни ко ли ћа са ко јим је 
два пу та за јед но осу ђи ван на зи ва „муж Со ње Лихт, Со ро шев зет 
и сти пен ди ста“, оп ту жу ју ћи га да је још при ли ком пр вог су ђе ња 
са ра ђи вао са УД БОМ. И за и ста од 1990. на о ва мо упра во су при пад-
ни ци ра ди кал них ле ви чар ских гру па из се дам де се тих по ста ли пер-
ја ни це ан ти рат ног по кре та, но вих не вла ди них ор га ни за ци ја и чи-
та вог оног па ра лел ног све та, од но сно па ра др жа ве, ко ја је уз оби ље 
за пад ног нов ца фор ми ра на де ве де се тих. Су пру га Ми ла на Ни ко ли-
ћа и та ко ђе при пад ник ра ди кал не омла ди не из се дам де се тих, Со ња 
Лихт42) би ла је то ком те де це ни је на че лу Со рош Фон да у Ср би ји 
под чи јим окри љем је ство ре на чи та ва па ра др жа ва са сво јим ме-
ди ји ма, ин те лек ту ал ним сек тор ским ор га ни за ци ја ма, обра зов ним 
ин сти ту ци ја ма итд, пре ко ко јих су обра зо ва не чи та ве но ве ге не ра-
ци је мла дих ак ти ви ста, ко ји су и не зна ју ћи на сле ди ли прин ци пе 
пер ма нент не ре во лу ци је (не слу чај но бор ба про тив на ци о на ли зма, 
на ци о нал не др жа ве и на ци о нал них иде о ло ги ја је при о ри тет ра да 
свих ових ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја)

За те зу овог чла нак ва жно је уочи ти сле де ће: њи хов огро-
ман ути цај и у про шлој и у овој де це ни ји ни је оства ри ван пре ко 
сна ге пар тиј ског де ло ва ња. Ови кру го ви су од 1990 по ку ша ва ли 
да на пра ве чи тав низ нео троц ки стич ких пар ти ја: УЈДИ, па Гра-
ђанскиСавезСрбије, па од њих от це пље на Социјалдемократска
унија све до Либерално-демократскепартије ко ја иако убе дљи во 
нај у спе шни ји про је кат је два пре ла зи цен зус. Пра ви ути цај је ме ђу-
тим осва јан пре ко те о ри је ен три зма. Ови кру го ви су по ла ко ства ра-
ли и об ли ко ва ли ка дро ве мејнстрим пар ти ја и по сте пе но осва ја ли 
ути цај у нај зна чај ни ји ма од њих.43) Пот пред сед ни ца Де мо крат ске 
стран ке Ср би је је Све тла на Сто ја но вић. Бив ша су пру га Ла за ра 
Сто ја но ви ћа и део ове ра ди кал не омла ди не. За хва љу ју ћи њој где 
год је ДСС до би јао ме ста у ин сти ту ци ја ма кул ту ре на ни воу ре пу-
бли ке и гра да до ла зи ли су ње ни при ја те љи углав ном (екс)троц ки-
стич ке про ви ни јен ци је. 

Да ле ко зна чај ни ји је ути цај у де мо крат ској стран ци ко ја вре-
ме ном, на ро чи то на кон смр ти Зо ра на Ђин ђи ћа, све ви ше кли зи у 

42)  Њен ма ги стар ски рад ба ви се де лом Троц ког. Ина че она се по ми ње у члан ку, об ја вље-
ном у Политици, 20. ок то бра 1970, у гру пи од пет на ест ул тра-ле вих сту де на та ко ји су 
оп ту же ни због ши ре ња ла жних ве сти. Јед на од њих Вла ди мир Ми ја но вић, осу ђен је на 
два де сет ме се ци за тво ра. Ви ди Мом чи ло Ми тро вић, Народниидржавнинепријатељи
уЈугославијипослеДругогсветскограта,, www.cpi.hr/dow nlo ad/links/hr/7131.pdf 

43)  Ви ди Ђур ко вић, М, „Но ви СПС и два ЈУЛ-а“, НИН бр. 3008, 21. 08. 2008



МишaЂурковић Трансформацијатроцкизмакрајемдвадесетогвека

191

ле во. Ми лан Ни ко лић је да нас јед на од глав них по ли тич ких ана-
ли ти ча ра ко ји де фи ни ше и бра ни у јав но сти ста во ве ДС, а ње го ва 
су пру га Со ња је јед на од нај у ти цај ни јих осо ба у спро во ђе њу по-
ли ти ке ДС: она је пред сед ни ца Управ ног од бо ра Политике А. Д, 
у Са ве ту је за европ ске ин те гра ци је Вла де, у Спољ но-по ли тич ком 
са ве ту МИП-а, не ко ли ко ми ни ста ра су ње ни ка дро ви итд. 

По ли ти ка ДС ина че све ви ше и до би ја еле мен те троц ки стич-
ког во лун та ри зма, иг но ри са ња ин сти ту ци ја, Уста ва и за ко на, су зби-
ја ња на че ла по де ле вла сти и уме сто то га спро во ђе ња цен тра ли зма. 
Но ви ка дро ви ко ји пар ти ју пре у зи ма ју у пот пу но сти ис по ља ва ју 
троц ки стич ки ре во лу ци о нар ни ме си ја ни зам ко ји као нај ве ћег не-
при ја те ља ви ди на ци о нал ну др жа ву, а освајањеЕУ им да нас слу жи 
као циљ ко јим се ле ги ти ми ше но ва фор ма пер ма нент не ре во лу ци-
је. Де фи ни са на на ци о нал на др жа ва уре ђе на по прин ци пи ма ли бе-
рал не де мо кра ти је и плу ра ли стич ке тр жи шне при вре де за сно ва не 
на кон ку рен ци ји, за Ср би ју на жа лост чи ни се оста је да ле ки сан.

Но, чи ни се да слич не про бле ме има мо и у дру гим  зе мља ма 
у ко ји ма су не ки об ли ци троц ки зма пре ко те о ри је ен три зма до шли 
на власт. Сву да су угро же ни ста бил ност, на ци о нал на тра ди ци ја и 
кон ти ну и тет, вла да ви на пра ва и кон ку рен ци ја.

*
Има ли смо при ли ку да у овом члан ку пра ти мо тран сфор ма-

ци ју троц ки стич ких по кре та кра јем два де се тог ве ка. Иако са ме 
пар ти је ове про ве ни јен ци је ни да нас не ма ју не ку те жи ну, ис по-
ста ви ло се ме ђу тим да су троц ки стич ки ме то ди и на сле ђе жи ви и 
ве о ма ути цај ни за хва љу ју ћи та ко зва ној те о ри ји ен три зма ко ју је 
још сам Троц ки сми слио по ло ви ном три де се тих го ди на. Сле де ћи 
по ме ну ту стра те ги ју не ка да шњи троц ки сти су се ин фил три ра ли у 
дру штве ни мејнстрим укљу чу ју ћи и не ке од нај ва жни јих пар ти ја, 
да би у не што из ме ње ном  ви ду на ста ви ли да спро во де не ке из-
вор но троц ки стич ке иде је као што је пер ма нент на ре во лу ци ја; на-
рав но у из ме ње ном ви ду, у за ви сно сти од огра ни че ња це ло куп ног 
дру штве ног ам би јен та у да тој зе мљи  и из вор не иде о ло ги је пар ти је 
у ко јој са да де лу ју. Фор ма и иде ја пер ма нент не ре во лу ци је пре по-
зна је се да нас у де ло ва њу не ких ва жних пар ти ја уме ре не ле ви це 
као што су Ла бу ри сти у Бри та ни ји или Со ци ја ли сти у Фран цу ској, 
али и уме ре не де сни це као што је Ре пу бли кан ска стран ка у САД.

Уочи ли смо да ме то де, жар и сред ства оста ју не про ме ње ни, 
баш као и крај њи циљ, што је и да нас ко нач на ре а ли за ци ја иде о ло-
ги је. Оно што се про ме ни ло је сте са др жи на иде о ло ги је. Пре суд но 
је, ме ђу тим да је оп стао исти па тер на ли зам и ме си ја ни зам ко ји во-
де ре во лу ци о нар ним ме то да ма као што су во лун та ри зам, ма ни пу-
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ла ци ја, пре ва ра, за стра ши ва ње, тор ту ра про тив ни ка. За раз ли ку од 
вре ме на ка да су би ли тек опо зи ци о ни мар ги нал ци и аван ту ри сти, 
да нас ови ета бли ра ни троц ки сти у во де ћим ад ми ни стра ци ја ма, у 
ММФ-у, Свет ској бан ци, СТО-у итд има ју ја ко мно го сред ста ва да 
спро во де сво је про гра ме не ста бил но сти и да ти ме по чи не мно го 
зла. 
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MisaDjurkovic

TRANSFORMATIONOFTROTSKYISM
ATTHEENDOF20THCENTURY

Summary
In this ar tic le aut hor fo cu ses on so me in te re sting cros so vers bet-

we en dif fe rent ide o lo gi es at the end of the past cen tury. The su bject or 
re se arch is re sult of Trotsky’s the ory of en trism. Aut hor fol lows evo-
lu tion of for mer mem bers of ra di cal youth, and tri es to find out if they 
re ally pre ser ved the ir ba sic prin ci ple of per ma nent re vo lu tion by com-
bi ning it with ele ments of ot her ide o lo gi es, whi le ac ting wit hin mo de-
ra te and ma in stre am par ti es.
Key words: Trotsky, trotskyism, en trism, ide o logy, per ma nent re vo lu tion.
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