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ОДРЕЂЕЊЕЕКСТРЕМИЗМА
–ПРОБЛЕМИИНЕДОУМИЦЕ*

Сажетак
У овом ра ду аутор се ба ви мањ ка во сти ма до ми нант не де-

фи ни ци је екс тре ми зма. У том сми слу ука зу је се на тер ми но ло шку 
збр ку и из јед на ча ва ње екс тре ми зма са дру гим пој мо ви ма. Аутор 
по ку ша ва да ука же да ова ши ро ко при хва ће на де фи ни ци ја екс тре-
ми зма не до вољ но во ди ра чу на о исто риј ском кон тек сту у ко ме се 
екс тре ми зам ја вља, као и да оста вља број не не по кри ве не „си ве 
зо не“. Ти ме се оста вља про стор за иде о ло шки при стра сне кла си-
фи ка ци је. Та ко ђе до ми нант но схва та ње екс тре ми зма ци ља на одр-
жа ње statusaquo. У том сми слу аутор ука зу је да је екс тре ми зам 
схва ћен на тај на чин пре све га „бор бе ни по јам“ од но сно стиг ма ти-
зи ра ју ћа реч.
Кључ не ре чи: екс тре ми зам, ле ви ца, де сни ца, де мо кра ти ја, дик та ту ра

ЕКСТРЕМИЗАМЛЕВИЦЕ,ДЕСНИЦЕ,ЦЕНТРА

Екс тре ми зам без сум ње спа да у ши ро ко рас про стра ње не и 
че сто ко ри шће не пој мо ве, ка ко у ака дем ском дис кур су та ко и у пу-
бли ци сти ци. Упр кос ње го вој ши ро кој упо тре би за овај кон цепт ве-
за не су број не не до у ми це. Оне се ја вља ју већ на ни воу де фи ни ци је 
пој ма. Та ко на пи та ње ко или шта је екс тре ми ста ни је мо гу ће да-
ти јед но ста ван од го вор. Он се (екс тре ми зам) као не га ти ван по јам 
обич но ста вља у исту ка те го ру ју са пој мо ви ма де спо ти зам, ти ра-
ни ја или дик та ту ра. Но, при од ре ђи ва њу овог пој ма тре ба има ти 
та ко ђе у ви ду и не по сто ја ње јед не и је дин стве не  екс тре ми стич ке  

* Рад је на стао у окви ру про јет ка бр. 179009 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на-
у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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иде о ло ги је, због че га се овај по јам го то во ни кад не ко ри сти без 
пре фик са ле ви или де сни. Та ква упо тре ба пој ма ци ља на су штин-
ску исто вет ност свих екс тре ми за ма, при че му се је ди на раз ли ка 
мо же пра ви ти из ме ђу ле ве и де сне ва ри јан те. Ме ђу тим, од Лип се та 
и ње го ве сту ди је Политички човек по чи ње се го во ри ти и о екс-
тре ми зму цен тра! На и ме, по ја ва тог екс тре ми зма ба зи ра на Лип се-
то вој тврд њи да сва ки со ци јал ни слој има свој екс тре ми стич ки и 
де мо крат ски по ли тич ки из раз. Та ко ђе, овај аутор сма тра да је не-
мо гу ће схва ти ти уло гу и раз ли чит сте пен успе ха ра зних екс тре ми-
стич ких по кре та ако их не раз ли ку је мо ме ђу соб но, и ако не утвр-
ди мо њи хо ву по себ ну дру штве ну осно ву и иде о ло ги ју она ко ка ко 
то чи ни мо код де мо крат ских пар ти ја и по кре та. Со ци ја ли стич ка 
ле ви ца цр пи сво ју сна гу од рад ни ка и си ро ма шних се о ских сло је-
ва; кон зер ва тив ну де сни цу по др жа ва ју имућ ни еле мен ти као и они 
љу ди ко ји су оста ли укљу че ни у тра ди ци о нал не ин сти ту ци је, на ро-
чи то цр кву. Де мо крат ски цен тар по др жа ва сред ња кла са. На истом 
со ци јал ном те ме љу на ко ме по чи ва ју уме ре не гру пе, ства ра ју се и 
њи хо ви екс тре ми стич ки пан да ни. „Кла сич ни фа ши стич ки по крет 
је пред ста вљао екс тре ми зам цен тра“.1) Лип сет не са мо да је уочио 
три раз ли чи те вр сте екс тре ми зма не го је и озбиљ но уз др мао те зу 
ко ја још од Ари сто те ла, пре ко Кон ста на, до да на шњих да на твр ди 
да је ја ка сред ња кла са нај бо ља од бра на од екс тре ми зма, јер сред-
њи сло је ви не мо ра ју ну жно би ти ли бе рал ни, ма да то че сто је су, 
од но сно и они има ју „свој“ екс тре ми зам.

Лип сет ни је је ди ни ко ји је го во рио о екс тре ми зму цен тра. 
По чет ком де ве де се тих Волф–Ди тер Нар при хва та овај тер мин, али 
му при да је пот пу но дру га чи је зна че ње. Нар, ко ји је ина че про тив-
ник пој ма екс тре ми зам, ко ри сти екс тре ми зам цен тра за глав ни ток 
по ли ти ке. Он кри ви пар ти је на вла сти за на си ље пре ма стран ци ма 
у Не мач кој. Та ко се екс тре ми зам цен тра у На ро вој ин тер пре та ци ји 
од но си на чи та ву по ли тич ку кла су ко ја се, по ње го вом ми шље њу, 
про ти ви нео п ход но сти де мо кра ти за ци је дру штва и ко ја ин си сти ра 
на ре пре зен та тив ном схва та њу де мо кра ти је. На кра ју, он из во ди 
за кљу чак да екс тре ми зам ета бли ра ног цен тра сно си од го вор ност 
за раст екс тре ми зма на мар ги на ма.2) На ро во схва та ње бли ско је пи-
та њу ко је су сво је вре ме но по ста вља ле при ста ли це Цр ве них бри-
га да: Ко је екс тре ми ста, љу ди ко ји се бо ре про тив екс пло а та ци је, 
или си стем ко ји их у то ме спре ча ва? Та ко ђе, На ро во схва та ње, ко је 
ина че од у да ра од глав ног то ка раз ми шља ња о екс тре ми зму, те ме љи 

1) Сеј мор Мар тин Лип сет, Политичкичовек, Рад, Бе о град, 1969, стр. 167.

2) Stef fen Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, VS Ver lag für 
So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006. S. 24.
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се на Хорк хај ме ро вој опа сци да ко не ће да го во ри о ка пи та ли зму 
тре ба да ћу ти о фа ши зму, што зна чи да је екс тре ми зам про из вод 
ка пи та ли зма.

За ни мљи во је да слич но На ру раз и шља ју и ин те лек ту ал ци 
оку пље ни око но ве де сни це у Не мач кој (Ар мин Мо лер, Кар лхајнц 
Вајс ман, Бо то Штра ус). Ар мин Мо лер ука зу је да је екс тре ми зам 
бор бе ни по јам ко ји су ство ри ли ли бе ра ли ко ји упо зо ра ва ју на опа-
сно сти „екс трем не ле ви це“ и „екс трем не де сни це“ од но сно ко ји 
слу жи да уни шти се ћа ње на за јед нич ко про све ти тељ ско по ре кло 
ли бе ра ли зма и марк си зма-ле њи ни зма.3) Мо лер на при мер, про тив-
ник ви ди усва ком уни вер за ли зму. Са дру ге стра не, ауто ри но ве де-
сни це не го во ре екс пли цит но о екс тре ми зму цен тра, али кри ти ку ју 
„хе до ни стич ки ли бе ра ли зам“ ко ји на ту ра ју „то та ли тар ни ле ви-
чар ски ме ди ји“. По њи хо вом ми шље њу Не мач ка је по ста ла „ми-
ли тант на де мо кра ти ја“ и спо ља и из ну тра, а иден ти фи ка ци ја са 
за пад ним, ли бе рал ним вред но сти ма је до би ла го то во то та ли тар не 
ка рак те ри сти ке, док кул тур на по ве за ност са за па дом по ста је но ва 
се ку лар на уто пи ја. Ле ви чар ско ли бе рал ни ме ди ји про па ги ра ју на-
пад ну „по ли тич ку ко рекст ност“ и ус кра ћу ју мо гућ ност де сни ци да 
се чу је и њен глас. Исто вре ме но, но ва де сни ца не пре за ни од по ре-
ђе ња на ци стич ке дик та ту ре и за пад но-ли бе ра но-ле ви чар ске „дик-
та ту ре“.4) „По пут ју че ра шњих то та ли та ри за ма, ли бе рал на дру штва 
ни су скло на при хва та њу чи ње ни це да њи хо ве нор ме ни су оба ве зно 
и увек ис прав не. На сто је да се на мет ну као је ди ни уни вер зал но мо-
гу ћи си стем у име иде о ло ги је ко ја, иако се на зи ва 'ху ма ни стич ком', 
отва ра пут свим зло у по тре ба ма, пред по ста вља ју ћи та ко сва ку 'очи-
глед ност' ко ја мо ра да се на мет не сви ма.“5) О истом „ли бе рал ном 
то та ли та ри зму“ го во ри и Ернст Нол те.

Иако пи сци но ве де сни це не го во ре о екс тре ми зму цен тра, 
алу зи је на екс тре ми стич ки и то та ли тар ни ка рак тер ре жи ма су ви-
ше не го ја сне, као и слич ност са На ро вим ста во ви ма.6)

Са тре ће стра не, по је ди ни ауто ри ко ји на екс тре ми зам гле да-
ју из по зи ци је си сте ма, као што је Ер вин Шојх, сма тра ју да је два 

3) Ar min Mo hler, DerNasenring,DieVergangenheitsbewältigungvorundnachdemFallderMa-
uer,Mu nich, 1991, S. 322.

4) Jan-Wer ner Müller, “From Na ti o nal Iden tity to Na ti o nal In te rest: Ri se (and Fall) of Ger-
many´s New Right” in: Jan-Wer ner Müller (ed.) German Ideologies since 1945, Pal gra ve 
Mac mil lan, Lon don, 2003, pp. 185-187.

5) Ален де Бе ноа, КомунизамиНацизам:25огледаототалитаризмууХХвеку1917-1989, 
Цен тар за из у ча ва ње Тра ди ци је „Укро ни ја“, Бе о град, 2007, стр. 128-129.

6) У вре ме ка да се у Не мач кој во ди ла по ле ми ка око за бра не На ци о нал-де мо крат ске пар ти-
је Не мач ке (НПД) Нар је на пи сао чла нак чи ја су шти на је са же та у на сло ву: Заштосам
каорадикалнипротивникНПДрадикалнопротивзабране.
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да се мо же на ћи би ли ка кво оправ да ње за по де лу на ле ви и де сни 
екс тре ми зам, бу ду ћи да је екс тре ми стич ке гру пе све те же раз ли ко-
ва ти.7) Те о ре ти ча ри ко ји твр де да је у да на шње вре ме по де ла на ле-
ви цу и де сни цу из гу би ла сва ки сми сао при хва та ју да, пре ма то ме, 
не по сто ји ни ле ви и де сни екс тре ми зам, што је гле ди ште ко је се 
су штин ски раз ли ку је од Лип се то вог.

Да кле, очи глед но не по сто ји кон сен зус ка да су у пи та њу су-
шти на екс тре ми зма те не мо же би ти кон сен зу са ни ка да је реч о 
по је ди нач ним при ме ри ма екс тре ми зма. Исти ни за во љу, као што 
ће мо ви де ти, ве ћи на нај по зна ти јих ауто ра са гла сна је ма ње или ви-
ше око де фи ни ци је екс тре ми зма, али ни то ни је оп шти став. Шта-
ви ше, до ми нант но схва та ње екс тре ми зма кри ти ко ва но је са ви ше 
стра на. Па ипак, ни про тив ни ци до ми нант не стру је ни су ује ди ње-
ни. Ар гу мент око ко јег се они ипак ма ње или ви ше сла жу је не мо-
гућ ност по ре ђе ња де сни це и ле ви це, али је ал тер на тив ни кон цепт 
је два ви дљив.8)

ТЕРМИНОЛОШКАЗБРКА

Осим не ја сног и че сто не пре ци зног ко ри шће ња пој ма екс-
тре ми зам у кон тек сту по де ле ле ви ца - де сни ца, од но сно ле ви ца – 
цен тар - де сни ца ствар се до дат но ком пли ку је ко ри шће њем дру-
гих пој мо ва ко ји тре ба да за ме не по јам екс тре ми зма – ти ра ни ја, 
дик та ту ра, то та ли та ри зам... Та ко је на при мер Ото Ри ле го во рио о 
цр ве ном, цр ном и бра он фа ши зму9), док је Вал де мар Гу ри ан уме-
сто по ја ма то та ли та ри зам ко ри стио бољ ше ви зам, те је та ко под 
бољ ше ви зам убра јао и не мач ки на ци о нал-со ци ја ли зам10). Ти ме се 
отва ра пи та ње раз ли чи тих схва та ња су шти не екс тре ми зма – да ли 
су екс тре ми зми под вр ста фа ши зма или бољ ше ви зма или не што 
тре ће? 

По ред то га, че ста је упо тре ба пој ма екс тре ми зам у ре ли гиј-
ском кон тек сту (фун да мен та ли зам) као и по ве зи ва ње екс тре ми зма 
и те ро ри зма. Ме ђу екс тре ми сте мо гу да се увр сте нај ра зли чи ти је 

7) Stef fen Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, VS Ver lag für 
So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006. S. 16.

8) Hans Gerd Jaschke, PolitischerExtremismus, VS Ver lag für So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba-
den, 2006. S. 84.

9) Ot to Rühle, “The Strug gle Aga inst Fa scism Be gins with Strug gle Aga inst Bol she vism” in: Li-
vingMarxism, Vol. 4, No. 8, 1939.  http://www.mar xists.org/ar chi ve/ru hle/1939/ru hle01.htm

10) He inz Hürten, “Wal de mar Gu rian and the De ve lop ment of the Con cept of To ta li ta rism” in 
Hans Ma i er (ed.) TotalitarianismandPoliticalReligions,Vol.I:ConceptsfortheComparison
ofDictatorship, Ro u tled ge, Lon don, New York, 2004, p. 40.
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гру пе, те се на ли сти екс тре ми ста ко ју је са ста вио не мач ки по ли-
ти ко лог Ханс - Герд Ја шке на ла зе и ми ли тант ни бор ци за пра ва 
жи во ти ња, они ко ји мр зе хо мо сек су ал це, про тив ни ци або сту са, 
ре ли гиј ски кул то ви, обо жа ва о ци оруж ја и раз ли чи те вр сте зло чи-
на из мр жње (ha te cri me). Он при зна је да све ове гру пе не же ле 
ели ми на ци ју де мо кра ти је, али та ко ђе твр ди да сви они сум ња ју у 
те мељ не де мо крат ске вред но сти као што су плу ра ли зам и то ле ран-
ци ја.11) По ред то га, екс тре ми зам се че сто бр ка са дру гим слич ним 
пој мо ви ма као што су фа на ти зам, ра ди ка ли зам и по пу ли зам. Раз у-
ме ва ње ових пој мо ва че сто за ви си и од на уч не тра ди ци је у ко јој се 
по јам ко ри сти. На при мер, у Не мач кој се пра ви оштра раз ли ка из-
ме ђу ра ди ка ли зма и екс тре ми зма, при че му се ра ди ка ли зам од но си 
на ма ње-ви ше ле ги тим ну по ли тич ку оп ци ју, док са екс тре ми сти ма 
то ни је слу чај.12) У том сми слу ра ди ка ли зам би пред ста вљао „си ву 
зо ну“ из ме ђу де мо кра ти је и екс тре ми зма, ма да опет по је ди ни пи-
сци ко ри сте екс тре ми зам, по пу ли зам и ра ди ка ли зам као си но ни ме.

ЕКСТРЕМИЗАМКАОБОРБЕНИПОЈАМ

Ко ри сно је са да се ти ти се Кар ла Шми та и ње го ве трвд ње да 
су сви по ли тич ки пој мо ви за пра во по ле мич ки пој мо ви.13) Ка да је 
у пи та њу по јам екс тре ми зма, не ма сум ње да је Шмит био у пра ву. 
На то уоста лом ука зу је исто ри ја овог пој ма.14) Мо же се при ме ти ти 
да је екс тре ми зам по јам ство рен не да се озна чи соп стве но по ли-
тич ко по ла зи ште не го да ети ке ти ра по ли тич ког про тив ни ка. Та ко, 
на при мер, Ја шке го во ри о екс тре ми зму као о по ли тич ком „бор-
бе ном пој му“15) док Уве Ба кес го во ри о „стиг ма ти зи ра ју ћој ре чи“ 
ко ја тре ба да од ре ди гра ни це по ли тич кој ле ги тим но сти, од но сно 
да дру ге од ре ди као без вред не или опа сне. „Раз мет ње екс тре ми ма 
део је нор ма ли зи ра ју ћег дис кур са, по мо ћу ко га ве ћи на дру штва ре-
флек ту је соп стве ну нор мал ност и сре ди ну.“16)

11) Jaschke, PolitischerExtremismus, VS Ver lag für So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006, S. 8.

12) Ro ger Gif fin, „In ter reg num ili ko nač ni ca? Ra di kal na de sni ca u post fa ši stič ko do ba“, Mic hael 
Fre e den (ur.) Političkeideologije:noviprikaz, Al go ri tam, Za greb, 2006, str. 168.

13) Карл Шмит, Појамполитичког у Карл Шмит, Нормаиодлука:КарлШмитињегови
критичари, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2001. стр. 21.

14) Ду шан До ста нић, „Исто ри ја пој ма екс тре ми зам“, Култураполиса, бр. 20, 2013, стр. 41-60.

15) Jaschke, PolitischerExtremismus, VS Ver lag für So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006. S. 
16.

16) Uwe Bac kes, „Me a ning and Forms of Po li ti cal Ex tre mism in Past and Pre sent“  in Central
EuropeanPoliticalStudiesReview, Vol. IX, Part 4, In ter na ti o nal In sti tu te for Po li ti cal Stu di es, 
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По зи ва ју ћи се на Рај нхар да Ко зе ле ка, Ба кес да ље ка же да 
упо тре ба стиг ма ти зи ра ју ћих ре чи ства ра аси ме трич ну је зич ку си-
ту а ци ју у ко јој ети ке ти ра ни мо же по сег ну ти за три раз ли чи те стра-
те ги је. На при мер он мо же при хва ти ти ети ке ту и од не га тив ног 
пој ма ство ри ти по зи ти ва но са мо о дре ђе ње. То је Му со ли ни учи нио 
са пој мом то та ли та ри зам, а Хи тлер са фа на ти змом. Ме ђу тим, ка да 
је реч о екс тре ми зму ла ко је за па зи ти се да се ни је дан по ли ти чар 
или иде о лог ни ка да ни је та ко из ја шња во, чак ни они ко ји се, без 
дво у мље ња, мо гу озна чи ти као екс тре ми сти. Ако су већ же ле ли да 
ис так ну је дин стве ни ка рак тер сво јих иде ја се бе су ра ди је озна ча-
ва ли као ре во лу ци о на ре, или пак ра ди ка ле, јер су то пој мо ви по зи-
тив ни је ко но та ци је. 

Дру га мо гу ћа стра те ги ја ко ју на во ди Ба кес је од бра на од 
на па да. Она под ра зу ме ва дис тан ци ра ње од тер ми на, оспо ра ва ње 
на уч не вред но сти пој ма од но сно ис ти ца ње ње го ве де ну ци јант ске 
функ ци је. Ова ква од бра на мо же до би ти и свој суд ски епи лог, као 
што је при мер фран цу ског На ци о нал ног фрон та ко ји је суд ским 
пу тем по ку шао да се од бра ни од оп ту жби за де сни екс тре ми зам. 

Тре ћа мо гу ћа стра те ги ја је пре у зи ма ње оруж ја сво јих не при-
ја те ља та ко што се они оп ту жу ју за исту ствар. Ба кес ми сли да је то 
слу чај са по зи ва њем на „екс тре ми зам цен тра“. 

На рав но, ове стра те ги је мо гу би ти успе шне је ди но ако они 
ко ји се њи ма ко ри сте има ју на рас по ла га њу со ци јал ну моћ да де-
фи ни шу пој мо ве.17)

Исто ри ја пој ма екс тре ми зам упу ћу је не са мо да се ра ди о 
по ле мич ком пој му, не го и да је у слу ча ју оп ту жби за екс тре ми зам 
нај че шће при ме њи ва на тре ћа од на ве де них стра те ги ја. Та ко ђе, 
исто ри ја екс тре ми зма го во ри да је он на ла зио свој пут у по ли тич ки 
го вор у вре ме ни ма ве ли ке по ли тич ке по ла ри за ци је, ка да су по сто-
је ћи пој мо ви би ли нео д го ва ра ју ћи и не до вољ ни да опи шу но во-
на ста ле фе но ме не. У кри зним вре ме ни ма по ли тич ком про тив ни ку 
се оспо ра ва ле ги ти ми тет та ко што се ука зу је на ње гов „екс тре ми-
зам“. На и ме, нај пре је пој мом екс тре ми зам ко ри стио је дан кал ви-
ни ста (Лу двиг Ка ме ра ри ус) про тив сво јих је зу ит ских не при ја те ља, 
по том су прот ста вље не стра не пре, за вре ме и по сле аме рич ког Гра-
ђан ског ра та, док су Ен гле зи и Фран цу зи за њим по се за ли у стра ху 
од ру ског из ла ска из ра та. Но, кон цеп ту а ли за ци ји овог пој ма нај-
ви ше је до при не ло ли бе рал но гра ђан ство XIX и XX ве ка ко је га је 

Br no, 2007, p. 246.

17) Uwe Bac kes, „Me a ning and Forms of Po li ti cal Ex tre mism in Past and Pre sent“  p. 246-247, 
та ко ђе Uwe Bac kes, „Ent wic klung und Ele men te des Ex tre mi smu skon zepts“ http://www.
dvpw-ex tre mi smus.uni-bonn.de/do ku men te/Bac kes-Be griffsgeschic hte-03.html
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ис ко ри сти ло за дис кре ди та ци ју сво јих про тив ни ка, ка ко оних са 
ле ви це та ко и оних са де сни це. Нај ве ћи део са вре ме не ли те ра ту ре 
о екс тре ми зму оста је и да нас у зна ку ова квог схва та ња екс тре ми-
зма. Ме ђу тим, ка да је екс тре ми зам ушао у по ли тич ки го вор, ли-
бе ра ли ви ше ни су мо гли да очу ва ју мо но пол на ње го во ко ри шће-
ње. Екс тре ми змом су се мо гли слу жи ти сви у об ра чу ну са сво јим 
про тив ни ци ма, па чак и Му со ли ни. Ле њин се бо рио про тив анар-
хи стич ких стру ја, од но сно „ле вог ра ди ка ли зма и деч јих бо ле сти 
ко му ни зма“, док је Броз са сво је стра не бру тал но су зби јао „ле ва 
скре та ња“. Дру гим ре чи ма, чак и они ко ји се обич но сма тра ју екс-
тре ми сти ма као што су Му со ли ни, Ле њин, па чак и Хи тлер, увек су 
мо гли да ука жу на не ког ко је „за и ста екс тре ман“ пред ста вља ју ћи 
на тај на чин соп стве ну по зи ци ју као „уме ре ну“. 

Из ре че ног сле ди да се пи та ње екс тре ми зма мо же раз ма тра ти 
са мо ако се во ди ра чу на о исто риј ском кон тек сту. По зи ци ја „злат не 
сре ди не“ ни је јед ном за у век „цен три ра на“, од но сно схва та ња цен-
тра и екс тре ма по ме ра ла су се на ле ву или де сну стра ну у за ви сно-
сти од по ли тич ких при ли ка. У од ре ђе ним слу ча је ви ма мо гу ће је да 
ју че ра шњи екс тре ми сти по ста ју да на шњи уме ре ња ци, а оно што 
се да нас сма тра уме ре ним и нор мал ним, већ су тра се мо же сма тра-
ти екс тре ми змом. Пре ма то ме ли ста екс тре ма ни је јед ном за у век 
фор ми ра на, те уко ли ко сле ди мо Ја шкеа, мо же мо ре ћи да је XXI век 
до нео но ве вр сте екс тре ми за ма.

Упо тре ба екс тре ми зма као „бор бе ног пој ма“ ни је ка рак те-
ри стич на са мо за по ли тич ке бор бе не го и за ака дем ски дис курс. 
Код по је ди них ауто ра при мет на је же ља да се пре ма не ким екс-
тре ми сти ма за у зи ма по мир љи ви ји став не го пре ма дру гим, или да 
се екс тре ми стич ке скло но сти јед не иде о ло шке оп ци је пред ста ве 
као уме ре не, док се дру га оп ци ја и не узи ма у раз ма тра ње. Та ко на 
при мер Бо био са де сним екс тре ми змом ни је же лео чак ни да ра зо-
га ва ра, док је пре ма ле вом екс тре ми зму имао раз у ме ва ње, ако не и 
га јио сим па ти је. „Ка да за ми шљам са го вор ни ке ко је бих не баш да 
убе ђу јем, али да учи ним ма ње по до зри вим, он да то ни су они ко ји 
пот це њу ју и од ба цу ју де мо кра ти ју као вла да ви ну ‘не у спе шних’ – 
на и ме, по сто ја на ре ак ци о нар на де сни ца, ко ја се стал но об на вља 
у нај ра зли чи ти јим ви до ви ма, али увек са истим је дом про тив ‘бе-
смрт них на че ла’. То су они ко ји би ову на шу де мо кра ти ју, крх ку, 
ра њи ву, под ло жну ко руп ци ји и че сто ко рум пи ра ну, хте ли да уни-
ште ка ко би је учи ни ли са вр ше ном; то су они ко ји се по на ша ју, да 
се по слу жи мо чу ве ном Хоб со вом сли ко ви том иде јом, као Пе ли ји не 
кће ри ко је су на ко ма де исе кле ста рог оца да би га по но во ожи ве ле. 
За по чи њу ћи ди ја лог са пр ви ма пре ти нам опа сност да про тра ћи мо 
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вре ме. На ста ви ти ди ја лог са овим дру гим зна чи не гу би ти на ду у 
сна гу до брих раз ло га.“18)

ДЕФИНИЦИЈАЕКСТРЕМИЗМА
ИЊЕНИКРИТИЧАРИ

Има ју ћи у ви ду све го ре ре че но, по ста вља се пи та ње да ли је 
де фи ни ци ја екс тре ми зма уоп ште мо гу ћа. Ве ћи на ауто ра ко ји пи шу 
о екс тре ми зму (Уве Ба кес, Ек харт Је се, Нор бер то Бо био, Ште фен 
Ка и лиц) прет по ста вља да та ква де фи ни ци ја по сто ји. Они по ла-
зе од раз ли ке из ме ђу ауто кра ти је, од но сно дик та ту ре, са јед не, и 
де мо кра ти је, од но сно кон сти ту ци о нал не др жа ве, са дру ге стра не. 
Ода тле се ус по ста вља ве за из ме ђу по ли тич ког екс тре ми зма и дик-
та ту ре. Ти ме се, као основ за од ре ђе ње по ли тич ког екс тре ми зма 
узи ма по де ла из ме ђу оних ко ји за сту па ју де мо кра ти ју и оних ко ји 
ал тер на ти ву де мо кра ти ји ви де у не ком об ли ку ауто крат ске вла да-
ви не. Тре ба во ди ти ра чу на да се под де мо кра ти јом у овом слу ча ју 
има у ви ду онај кон цепт ко ји Ро берт Дал на зи ва „по ли ар хи ја“ што 
је схва та ње де мо кра ти је ко је при хва та ве ћи на пи са ца (Дал, Сар то-
ри, Хан тинг тон). При хва та ње овог раз ли ко ва ња зна чи ло би да су 
екс тре ми сти сви они ко ји те же очу ва њу или ус по ста вља њу јед ног 
ауто ри тар ног или то та ли тар ног по рет ка. Дру гим ре чи ма, за ла га ње 
за дик та ту ру и не ли бе рал не об ли ке вла да ви не свр ста ва ло би од ре-
ђе ну гру пу ме ђу екс тре ми сте. На су прот овом по зи тив ном од ре ђе-
њу, екс тре ми зам се мо же и не га тив но де фи ни са ти, као фун да мен-
тал но про ти вље ње де мо кра ти ји или кон крет но, иде ји де мо крат ске, 
устав не др жа ве.19)

У том сми слу реч нич ка де фи ни ци ја ко ју да је Ек хард Је се 
гла си: „По ли тич ки екс тре ми зам је обе ле жен ти ме што он по ри че 
или огра ни ча ва прин ци пе де мо крат ске устав не др жа ве, би ло ви ше 
ње не кон сти ту ци о нал не ком по нен те (на при мер по де лу вла сти, за-
шти ту основ них пра ва, прав ну др жа ву) би ло оне де мо крат ске (на 
при мер су ве ре ни тет на ро да, етос фун да мен тал не јед на ко сти љу ди; 
де мо кра ти ју).“20)

18) Нор бер то Бо био, Будућностдемократије:одбранаправилаигре, Фи лип Ви шњић, Бе о-
град, 1990, стр. 11.

19) Stef fen Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, VS Ver lag für 
So zi al wis sen schaf ten, Wi es ba den, 2006. S. 15.

20) Ec khard, Jes se, „Ex tre mi smus“ in: Di e ter No hlen, Flo rian Grotz (Hrsg.), KleinesLexikonder
Politik, S. 167.
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Ако се, као што чи не не ки ауто ри21), ли бе рал на де мо кра ти ја, 
по де ла вла сти, вла да ви на пра ва, огра ни че на вла да, не при ко сно ве-
ност при ват не сво ји не и дру го, узму као су штин ске вред но сти на 
ко ји ма по чи ва За пад, он да се пи та ње екс тре ми зма мо же све сти на 
раз ли ку из ме ђу за пад ња ка и ан ти за пад ња ка, при че му су за пад ња-
ци уме ре ни, а ан ти за пад ња ци екс тре ми сти. На овом ме сту тре ба 
по себ но во ди ти ра чу на и да те за пад не вред но сти ни су увек у скла-
ду са по ли тич ком прак сом За пад них зе мља, од но сно да су не ке од 
тих вред но сти у су ко бу са од ре ђе ним про це си ма уну тар ЕУ.22) Ја-
шке пра ви исту па ра ле лу ка да ка же да се не ра ди са мо о гра ђан ско 
ли бе рал ном де мо крат ском вред но сном по рет ку, не го о те ме љи ма 
За пад не ци ви ли за ци је и кул ту ре, о За пад ном на чи ну жи во та, по зи-
ва ју ћи се при то ме на Хан тинг то на.23) Ме ђу тим, као што по ка зу је 
исто ри ја пој ма, екс тре ми зам је ин те грал ни део за пад не тра ди ци-
је.24)На рав но, ова кво де фи ни са ње екс тре ми зма са со бом до но си и 
низ про бле ма. Пре све га, реч је о не га тив ној де фи ни ци ји ко ја од-
ре ђу је екс тре ми зам та ко што твр ди да он ни је де мо кра ти ја, али не 
го во ри о то ме шта екс тре ми зам је сте. Са дру ге стра не, већ је на 
пр ви по глед ви дљи во да се да нас го то во све по ли тич ке стран ке и 
иде о ло ги је по зи ва ју на на род и ки те де мо кра ти јом, те про ис ти че да 
се да нас ви ше ни ко не про ти ви де мо кра ти ји као та квој. Чак и они 
на ко је се обич но гле да као на екс тре ми сте по зи ва ју се на на род и 
на род не ин те ре се, од но сно зах те ва ју де мо кра ти ју, и то „истин ску 
де мо кра ти ју“ и „ствар ну вла да ви ну на ро да“. Зна чи ли то да у вре-
ме ка да се сви по зи ва ју на де мо кра ти ју ви ше не по сто је екс тре ми-
сти? Тре ба има ти на уму да Сар то ри иден ти фи ку је шест мо гу ћих 
ин тер пре та ци ја зна че ња пој ма народ25)из ко јих се мо же из ве сти да 
по сто је и раз ли чи та схва та ња де мо кра ти је. Пре ма Сар то ри ју са мо 
јед на од ин тер пре та ци ја је ком па ти бил на са ли бе рал ном де мо кра-
ти јом. Да кле, да би смо не ку по ли тич ку пар ти ју мо гли озна чи ти као 
екс тре ми сич ку, мо ра ли би смо прет ход но има ти кри стал но ја сну 
иде ју шта под ра зу ме ва мо под пој мом де мо кра ти је и де мо крат ске 
др жа ве. Раз не ва ри јан те екс тре ми зма су у осно ви ма ње или ви ше 
при хва та ле иден ти тет ску те о ри ју де мо кра ти је (die Identiäts the o rie 
der De mo kra tie), што је на кра ју во ди ло за кључ ку да де мо кра ти-

21) Јо ва на Ди ко вић, Алек сан дар Но ва ко вић, „Евро скеп ти ци зам – не до ста ју ћа ка ри ка по ли-
тич ког жи во та Ср би је“, Српскаполитичкамисао, vol. 37, бр. 3, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2012, стр. 74.

22) Ibidem, стр. 74.

23) Jaschke, op.cit, S. 8.

24) До ста нић, op.cit.

25) Ђо ва ни Сар то ри, Демократија-штајето?, ЦИД, Под го ри ца, 2001, 94-97.
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ја и дик та ту ра ни су ме ђу соб но су прот ста вље не. На ова кво идеј-
но на сле ђе по зи ва ли су се и ко му ни сти у зах те ву за дик та ту ром 
про ле та ри ја та, на ци о нал-со ци ја ли сти, па чак и анар хи сти. Са дру-
ге стра не, из ли бе рал но-де мо крат ске пер спек ти ве про из ла зи да је 
ли бе рал на де мо кра ти ја је ди на мо гу ћа фор ма де мо кра ти је, те да су 
све ал тер на ти ве по рет ку за пра во ауто ри тар не, дик та тор ске, па пре-
ма то ме и екс тре ми стич ке. Ка да се ко ри сти ја ко бин ском па ро лом 
да „не ма сло бо де за не при ја те ље сло бо де“ и са ма „бор бе на де мо-
кра ти ја“ по ста је упит на, ако не и екс тре ми стич ка. Да кле, ако се де-
мо кра ти ја де фи ни ше су ви ше ши ро ко, екс тре ми зам по ста је го то во 
не мо гућ бу ду ћи да се све и сва шта мо же под ве сти под де мо кра ти ју. 
Но, ако се де мо кра ти ја све де ис кљу чи во на ли бе рал ну, екс тре ми-
зам у овом или оном об ли ку вре ба иза сва ког угла, а на сва ку но ву 
иде ју гле да се ис под ока.

Та ко ђе, ако се екс тре ми зам од ре ђу је као про ти вље ње де мо-
кра ти ји, од но сно ли бе рал но-де мо крат ској др жа ви, мо гло би се за-
кљу чи ти да је исто ри ја екс тре ми зма при лич но крат ка. На и ме, док 
ни је по сто ја ла ли бе рал на де мо кра ти ја ни је би ло ни по ли тич ког 
екс тре ми зма, што зна чи да о по ли тич ком екс тре ми зму мо же мо го-
во ри ти као о ре ла тив но но вом фе но ме ну. Не ма сми сла ко ри сти ти 
овај из раз за ду хов не стру је ко је су де ло ва ле пре по ја ве де мо крат-
ске др жа ве.26) Ме ђу тим, ова кво схва та ње про тив ре чи исто ри ји овог 
пој ма. Ако би смо та кво схва та ње при хва ти ли у пот пу но сти, то би 
зна чи ло да Жо зеф де Ме стр или Карл Лу двиг фон Ха лер, ре ци мо, 
ма ко ли ко нам се чи ни ли екс трем ним ипак ни су по ли тич ки екс-
тре ми сти у пра вом сми слу те ре чи, иако су не ки њи хо ви са вре-
ме ни ци (нпр. Вил хелм Тра у гот Круг) иде је ове дво ји це сма тра ли 
„крај њим“, од но сно про бле ма тич ним, док би да на шње след бе ни ке 
њи хо вих иде ја, чак и убла же них, тре ба ло сма тра ти екс тре ми сти ма. 
Да кле, кла си фи ко ва ње не ко га у екс тре ми стич ку или не ек стре ми-
стич ку ску пи ну, у крај њем за ви си од исто риј ског кон тек ста, ду ха 
вре ме на од но сно тре нут них од но са мо ћи. Ова ко од ре ђен по јам 
екс тре ми зма у се би са др жи те жњу ка одр жа ва њу statusaquo.

Екс тре ми зму је мо гу ће при ћи и са дру ге стра не. Вра ти мо се 
по но во Сар то ри ју ко ји пар ти је де ли на си стем ске и ан ти си стем ске, 
при че му, пре све га, има у ви ду ко му ни стич ке и фа ши стич ке пар-
ти је, али и не ке дру ге. У овој по де ли, чак и по јам ан ти си стем ске 
пар ти је под ра зу ме ва не во ље и не спо ра зу ме. „То ком вре ме на сте-
пен и ин тен зи тет ‚про ти вље ња‘ су под ло жни про ме на ма. На да ље, 
ни су све ан ти си стем ске пар ти је та кве у истом сми слу: не га ци ја по-
кри ва или мо же по кри ва ти ши рок ра спон рас по ло же ња по чев од 

26) Stef fen Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, S. 15.
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‚оту ђе ња‘ и то тал ног од ба ци ва ња до ‚про те ста‘. Сад, очи то је да се 
оту ђе ње и про тест раз ли ку ју у вр сти, а не са мо у сте пе ну.“27) Исти-
ни за во љу, без об зи ра да ли је реч о од би ја њу или про те сту, по сле-
ди це су прот ста вља ња се не раз ли ку ју зна чај но за по ли тич ки си-
стем, бу ду ћи да се вла да су о ча ва са истим те шко ћа ма. За јед нич ки 
име ни лац свих ан ти си стем ских пар ти ја пред ста вља њи хов де ле ги-
ти ми за циј ски учи нак. Дру гим ре чи ма, све ан ти си стем ске пар ти је 
до во де у пи та ње ре жим и ути чу на сма ње ње по др шке ре жи му. При 
то ме се оне мо гу ко ри сти ти раз ли чи тим стра те ги ја ма и так ти ка ма. 
По Сар то ри је вом схва та њу, ан ти си стем ска пар ти ја не зна чи и ре-
во лу ци о нар ну пар ти ју. На рав но, све ре во лу ци о нар не пар ти је је су 
ан ти си стем ске, али ан ти си стем ска пар ти ја не мо ра би ти ре во лу ци-
о нар на.28) Сар то ри да кле успе шно из бе га ва вред но сну ком по нен ту 
ко ја је са др жа на у прет ход но при ка за ној де фи ни ци ји екс тре ми зма. 
Осно ва за про су ђи ва ње да ли је не ка пар ти ја ан ти си стем ска или не 
по ста вља се ви ше у од но су на пи та ње де мо кра ти је не го на пи та ње 
за или про тив си сте ма, при че му се ка рак тер си сте ма не до во ди у 
пи та ње. Да кле, у де мо крат ском си сте му ан ти си стем ске су оне пар-
ти је и по кре ти ко ји се за ла жу за дик та ту ру. У дик та тор ском си сте-
му ан ти си стем ски су они ко ји те же де мо кра ти ји. Ка и лиц сма тра да 
по што се су прот ста вље ност из ме ђу си стем ских и ан ти си стем ских 
пар ти ја при ме њу је са мо на де мо кра ти је, при че му се ан ти си тем ске 
и ан ти де мо крат ске пар ти је по кла па ју, те су сто га оне пар ти је ко је 
су исто вре ме но и ан ти си стем ске и ан ти де мо крат ске за пра во екс-
тре ми стич ке.29)

Је дан број кри ти ча ра сма тра да ова кво схва та ње екс тре ми-
зма не до вољ но узи ма у об зир раз ли ке у са мом екс тре ми стич ком 
кор пу су. Ми сли се на то да је екс тре ми зам по ле мич ки по јам ко-
ји слу жи за дис кре ди та ци ју сва ког иде о ло шког про тив ни ка, од-
но сно да се про тив ник пред ста ви као не ко ко је уда љен од оно га 
што се под ра зу ме ва као нор мал но, здра во ра зум ско или по ли тич ки 
ко рект но, што је при мед ба ко ју ис ти че Ја шке.30) Де сни, ле ви и ре-
ли гиј ски екс тре ми зам мо жда има ју за јед нич ког не при ја те ља, али 
их де ле и круп не раз ли ке. Има ју ћи у ви ду све ме ђу соб не бор бе и 
тр ве ња, ре кло би се да та ко ши ро ко од ре ђен екс тре ми стич ки та-
бор не ма го то во ни ка квих за јед нич ких та ча ка, те да се са пој мом 

27) Gi o van ni Sar to ri, Parties andParty System, Euro pean Con sor ti um For Po li ti cal Re se arch 
Press, Lon don, 2005, p. 132.

28) Gi o van ni Sar to ri, Parties andParty System, Euro pean Con sor ti um For Po li ti cal Re se arch 
Press, p. 133.

29) Ka i litz, PolitischerextremismusinderBundesrepublikDeutschland, S. 16.

30) Jaschke, op,cit, S. 16.
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ко ји не пра ви раз ли ку из ме ђу ко му ни ста, анар хи ста, ра си ста, на-
ци о нал-бољ ше ви ка, фа ши ста, ми ли тант них бо ра ца за жи во тињ ска 
пра ва, хри шћан ских фун да мен та ли ста и исла ми ста не мо же мно го 
то га учи ни ти. Слич на ствар се де ша ва и са дру гим пој мо ви ма, на 
при мер пој мом то та ли та ри зам. Ако се по јам екс тре ми зам то ли ко 
про ши ри да об у хва та ме ђу соб но раз ли чи те по ја ве, ње го ва са знај на 
сна га сто ји у обр ну тој сра зме ри са ње го вим оби мом. 

Чак и ка да би смо при хва ти ли да не по сто ји екс тре ми зам, 
не го екс тре ми зми ствар не по ста је мно го јед но став ни ја. Пи тер 
Деј вис, ко ји се ба вио ис тра жи ва њем екс трем не де сни це у Фран-
цу ској, по ста вља пи та ње по сто ји ли јед на екс трем на де сни ца или 
ви ше њих? Де Ме стр, émigrés, по бу ње ни ци из Ван де је, ул тра ши, 
Шарл Х, Бу ланж, Ба рес, Ли га па три о та, ан ти-драј фу сов ци, Фран-
цу ска ак ци ја, фа ши стич ке ли ге, Ви ши, па ри ски на ци сти, Algérie
Française, пу жа ди сти и на по слет ку На ци о нал ни фронт. Сви су 
ониу ма њој или ве ћој ме ри ети ке ти ра ни као „екс трем на де сни ца“ 
у про те клих ви ше од 200 го ди на. Има ју ли они за и ста не што за јед-
нич ко и ако има ју, шта је то?31) Исти ни за во љу, Деј вис ипак твр ди 
да је сте те шко, али не и не мо гу ће, иден ти фи ко ва ти екс трем ну де-
сни цу. Ме ђу тим, ду гач ка ли ста де сних екс тре ми ста и „екс тре ми-
ста“ ко ју на во ди ипак до во ди у пи та ње кон цеп ци ју екс тре ми зма. 
Ни је ли На ци о нал ни фронт не што ипак дру га чи је од ван деј ских 
се ља ка, Ва ло о и них на ци о нал них син ди ка ли ста и Мо ра со вих мо-
нар хи ста? Ако већ и од ре ђи ва ње екс трем не де сни це ства ра ве ли ке 
не во ље, ко ли ко је тек он да те шко од ре ди ти екс тре ми зам уоп ште?

На кра ју кра је ва, не ра ди се са мо о иде о ло шким раз ли ка ма, 
не го и о на чи ну, сред стви ма и сте пе ну про ти вље ња си сте му. По је-
ди не екс тре ми стич ке гру пе ко ри сти ће се на си љем, дру ге не. Чак се 
и ме ђу они ма ко ји су спрем ни да при бег ну на си љу мо гу раз ли ко ва-
ти они ко ји се на си љем слу же спо ра дич но и они ко ји ма је по ли тич-
ко на си ље је ди ни modusoperаndi. Ор га ни зо ва на гру па екс тре ми ста 
ко ја де лу је у под зе мљу и слу жи се на си љем не мо же се тре ти ра ти-
на на исти на чин као не ки не за ви сни ин тлек ту а лац ко ји кри ти ку је 
си стем и по ку ша ва да га де ле ги ти ми зу је. Та ко ђе, је дан број ауто ра 
(Ка и лиц, Је се, Макс Ка се, Кас Муд...) пра ви раз ли ку из ме ђу идеј-
не рав ни и рав ни сред ста ва, при че му се идеј на ра ван од но си на 
глав ни циљ гру пе, док се под сред стви ма под ра зу ме ва ју све ме-
то де ко је гру па ко ри сти за по сти за ње свог ци ља. Је се, на при мер, 
го во ри о „ме ком“ екс тре ми зму Ле ви це (Die Lin ke) и „твр дом“ екс-
тре ми зму На ци о нал-де мо крат ске пар ти је Не мач ке (NPD).32) Ме ђу-

31) Pe ter Da vis, TheExtremeRightinFrance, Ro u tled ge, New York, 2002, p. 11.

32) Jes se, Ec khard, „Ex tre mi smus“ in: Di e ter No hlen, Flo rian Grotz (Hrsg.), KleinesLexikonder
Politik, S. 169.
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тим, ту до ла зи до ло гич ког про бле ма, бу ду ћи да се у том слу ча ју 
прет по ста вља по сто ја ње оних ма ње и оних ви ше екс трем них што 
је, ако при хва ти мо да екс тре ми зам не тр пи сте пе но ва ње, ло гич ки 
не ко хе рент но. Као што се не мо же би ти ма ло или сред ње мр тав, не 
мо же се би ти ни ве ћи или ма њи екс трем. Са дру ге стра не, по је ди ни 
те о ре ти ча ри су спрем ни да се па ра ти стич ке ор га ни за ци је одва ја ју 
од екс тре ми ста иако се ови ко ри сте на си љем, бу ду ћи да се се па-
ра ти сти не про ти ве де мо кра ти ји као та квој, већ зах те ва ју сво ју др-
жа ву ко ју ће за тим уре ди ти у скла ду са ли бе рал но-де мо крат ским 
прин ци пи ма, иако се при то ме, исти на, слу же на си љем. 

У ве зи са из не том де фи ни ци јом екс тре ми зма ја вља се још је-
дан про блем. На и ме, по сто је ве ли ке те шко ће ве за не за сме шта ње 
од ре ђе них ти по ва дик та ту ре на оси де мо крат ско-екс тре ми стич ко. 
Где би при па да ли за ступ ни ци би ро крат ско-ми ли та ри стич ке дик та-
ту ре, ко ји исти ни за во љу је су ан ти де мо крат ски, али не по се ду ју 
ни ка кву раз ра ђе ну екс тре ми стич ку иде о ло ги ју? За раз ли ку од по-
ли тич ког екс тре ми зма, ова дик та ту ра се не за ни ма за све то на зор но 
ми си о на ре ње ме ђу ста нов ни штвом.33) Ако се др жи мо Шми то ве по-
де ле на ко ме сар ску и су ве ре ну дик та ту ру, по јам екс тре ми зма био 
би не при мен љив на ко ме сар ску дик та ту ру. На и ме ко ме сар ска дик-
та ту ра је огра ни че ног тра ја ња, од но сно она ко ја су спен ду је устав 
на од ре ђе но вре ме, да би га, ка да се по но во ус по ста ви ред, вра ти ла 
на сна гу.34) Ова дик та ту ра не са мо да не по се ду је не ка кву екс тре-
ми стич ку иде о ло ги ју, не го упра во су прот но, све сно се огра ни ча ва 
на ус по ста вља ње ре да да би за тим вра ти ла на сна гу ста ри устав. 
Да кле, има ју ћи у ви ду прет ход но из не ту де фи ни ци ју екс тре ми-
зма, као на сто ја ња да се де мо крат ски си стем трај но за ме ни не ким 
об ли ком дик та ту ре или то та ли тар ног си сте ма, ја сно је да се та ко 
де фи ни са ни екс тре ми зам од но си ис кљу чи во на су ве ре ну дик та ту-
ру, ко ја укла ња ста ри по ре дак да би га за ме ни ла но вим. Има ју ћи у 
ви ду ову раз ли ку, мо же мо за кљу чи ти да се ко ме сар ска дик та ту ра 
мо же ко ри сти ти про тив екс тре ми стич ког про тив ни ка ко ји зах те ва 
су ве ре ну дик та ту ру. Ме ђу тим, тре ба по ста ви ти пи та ње ка рак те-
ра „бор бе не де мо кра ти је“ од но сно да ли се у бор би про тив екс-
тре ми зма мо гу ко ри сти ти екс тре ми стич ка сред ства? Ја ко бин ска и 
Сен-Жи сто ва бор ба за очу ва ње те ко ви на ре во лу ци је за вр ше на је 
ги љо ти ном. Са дру ге стра не, ако се до слов но др жи мо де фи ни ци је 
екс тре ми зма, зна чи ли то да је и аме рич ка бор ба про тив те ро ри-
зма но ви вид екс тре ми стич ке по ли ти ке, по го то во у све тлу уки да ња 
људ ских пра ва за тво ре ни ци ма у ло го ри ма као што је Гван та на мо? 

33) Ka i litz, op.cit,S. 17.

34) Carl Schmitt, DieDiktatur,VondenAnfängendesmodernenSouveränitätsgedankensbiszum
proletarischenKlassenkampf, Dun cker & Hum blot, München, Le ip zig, 1921.
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Пи та ње се мо же и дру га чи је по ста ви ти: мо же ли се бор бе на де мо-
кра ти ја пре тво ри ти у оби чан лов на ве шти це под ма ском очу ва ња 
де мо кра ти је?

У оној ме ри у ко јој го ре из не та де фи ни ци ја екс тре ми зма не 
мо же да иза ђе на крај са дик та ту ром, у јед на кој ме ри не мо же ни 
да од го во ри на иза зо ве но вих ги ба ња на де сни ци. На и ме, де сни ца, 
чак и она ко ја се че сто на зи ва крај ња, про шла је кроз ве ли ке про ме-
не и тран сфор ма ци је. Реч је о но вом фе но ме ну ко ји Ро џер Гри фин 
на зи ва „ет но крат ски ли бе ра ли зам“. На де сни ци је ли бе ра ли зам по-
бе дио, али је то но ви на ци о на ли стич ки ли бе ра ли зам. „Он го во ри 
је зи ком ‘пра ва’ – пра ва ет нич ких на ро да, пра ва на кул ту ру – ко ји се 
обра ћа ду бо ко уса ђе ним и ра зу мљи вим стра хо ви ма еро зи је иден-
ти те та и тра ди ци је ко је мо гу про у зро чи ти гло ба ли зи ра ју ће (али са-
мо дје ло ми це хо мо ге ни зу ју ће) си ле ви со ке мо дер но сти. То је дис-
курз чи ја је со фи сти ци ра ност по ра сла за хва љу ју ћи те о ре ти ча ри ма 
кoмунитаријанизма, ет но плу ра ли зма и ди фе рен ци ја ли зма, а по ра-
сла је и ње го ва ле ги тим ност у кон тек сту оправ да не за бри ну то сти 
због кул тур не гло ба ли за ци је.“35) Пар ти је као што су На ци о нал ни 
фронт, Фла на ски блок, Се вер на ли га, Ре пу бли кан ци у Не мач кој, 
про гре си ви стич ке пар ти је у скан ди нав ским зе мља ма или Пар ти ја 
сло бо де не пред ви ђа ју про ме ну си сте ма не ким но вим и дру га чи јим 
си сте мом. Оне се не ма ски ра ју, оне су су штин ски ли бе рал не и при-
хва ти ле су пра ви ла игре ли бе рал не де мо кра ти је. Оне са мо ин си-
сти ра ју на те ма ма ко је сма тра ју за не ма ре ним. Та ко су, на при мер, 
глав не те ме ко ји ма се ба ви На ци о нал ни фронт ими гра ци ја, по раст 
кри ми на ла и со ци јал на не си гур ност.36) Њи хов на ци о на ли зам и про-
ти вље ње мул ти кул ту ра ли зму мо гу из гле да ти пре те ра ним или ири-
ти ра ти по је дин це, али их то још не чи ни екс тре ми сти ма. У крај њој 
ли ни ји са ве зи из ме ђу на ци о на ли зма и ли бе ра ли зма или на ци о на-
ли зма и де мо кра ти је ни су не по зна ти у исто ри ји. Пи сци ко ји се ба ве 
екс тре ми змом оста ју не си гур ни по овом пи та њу. Та ко пре ма тврд-
њи Ка и ли ца, На ци о нал ни фронт не ма раз ра ђе ну екс тре ми стич ку 
иде о ло ги ју37), Се вер на ли га уоп ште ни је екс тре ми стич ка ор га ни-
за ци ја, али исто вре ме но твр ди да су ита ли јан ска На ци о нал на али-
јан са и аустриј ска Пар ти ја сло бо де се ми де мо крат ске, а не мач ки 
Ре пу бли кан ци, чак и по што су убла жи ли ства о ве, екс тре ми сти. Са 
дру ге стра не Гри фин на све ове пар ти је гле да као на опа сност по 
ли бе рал ну де мо кра ти ју38), од но сно оспо ра ва им ле ги тим ност.

35) Ro ger Gif fin, „In ter reg num ili ko nač ni ca? Ra di kal na de sni ca u post fa ši stič ko do ba“, Mic hael 
Fre e den (ur.) Političkeideologije:noviprikaz, Al go ri tam, Za greb, 2006, str. 183-184.

36) Ka i litz, op.cit,S. 135-136.

37) Ka i litz, op.cit,S. 136.

38) Gif fin, op.cit, str. 184.
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По ред ши ро ке „си ве зо не“ на де сни ци, по сто ји исто то ли ко 
ши ро ка си ва зо на и на ле ви ци. Ан ти гло ба ли сти, бор ци за пра ва 
жи во ти ња и ра ди кал ни бор ци за очу ва ње жи вот не сре ди не, уоп-
ште ра ди кал на кри ла свих но вих по кре та, мо гу се свр ста ти ме ђу 
екс тре ми сте, ка ко то чи ни Ја шке, али исти ни за во љу, те шко да се 
и ме ђу њи ма на ла зе они ко ји за и ста до во де у пи та ње кон сти ту ци-
о нал ну де мо кра ти ју. Чак се ни сам Ја шке у сво јој књи зи не ба ви 
овим ви дом екс тре ми зма. Да ли то зна чи да је опет реч о не ка квој 
„си вој зо ни“? Пре ма Ка и ли цу зо ни „из ме ђу екс тре ми зам и де мо-
кра ти је“ при па да ју и мла до кон зер ва тив ци, док је ка рак тер но ве ле-
ви це под зна ком пи та ња.39)

У ве зи са ис тра жи ва њем екс тре ми зма про блем пред ста вља 
и про це њи ва ње ствар них на ме ра не ке ор га ни за ци је. Не са мо да се 
све пар ти је, па чак и оне екс тре ми стич ке, по зи ва ју на де мо кра ти ју, 
већ је са свим ја сно да ће опо зи ци о не пар ти је по ку ша ва ти да при-
кри ју свој ауто ри тар ни ка рак тер, ко ји ће до пу ног из ра жа ја до ћи 
тек ка да не ка пар ти ја по ста не вла да ју ћа. Исти на је да у про гра ми ма 
ко му ни стич ких пар ти ја не пи ше ни шта о ства ра њу тај не по ли ци је, 
али исто та ко је исти на да се сва ки ко му ни стич ки ре жим ко ри стио 
тај ном по ли ци јом. Па ипак, да ли то зна чи да је сва ки по ку шај ко-
му ни стич ких пар ти ја да се де мо кра ти зу ју са мо ми ми кри ја, и да се 
иза сва ког по зи ва ња на „на род ну за јед ни цу“ кри је но ви Хи тлер?

***
Из све га ре че ног сле ди да у ве зи са од ре ђе њем екс тре ми зма 

по сто је број не не до у ми це те да је до ми нант ну де фи ни ци ју по треб-
но пре и спи та ти. На пр вом ме сту де фи ни ци ја екс тре ми зма за ви сна 
је од де фи ни ци је де мо кра ти је. Ти ме се не го во ри шта екс тре ми зам 
је сте не го шта ни је, од но сно је дан не ја сан кон цепт (екс тре ми зам) 
сто ји у за ви сно сти од дру гог не ја сног кон цеп та (де мо кра ти ја). Та-
ко ђе, та ко кон сти ту и сан по јам екс тре ми зма слу жи одр жа ва њу sta-
tusaquo, од но сно сва ку ал тер на ти ву ета бли ра ном си сте му од ре ђу-
је као ма ње или ви ше екс тре ми стич ку, што је нај ве ћа за мер ка ко ја 
му се ста вља на те рет. То би та ко ђе зна чи ло да се по јам екс тре-
ми зма мо же про ши ри ти до те ме ре да екс тре ми зам ап сор бу је све 
про тив ни ке тре нут ног ста ња ства ри. Са дру ге стра не, ова ко де фи-
ни сан екс тре ми зам не во ди ра чу на о исто риј ском кон тек сту од но-
сно о усло ви ма у ко ји ма се овај по јам ко ри сти. Про бле ма ти чан је 
не де фи ни сан став пре ма фе но ме ни ма би ро крат ске дик та ту ре, сту-
дент ских по бу на из ше зде се тих го ди на и но ве ле ви це, за тим но вом 
по зи ци о ни ра њу на де сни ци, ре ли гиј ском фун да мен та ли зму или 
ра ди кал ним бор ци ма за пра ва жи во ти ња. Екс тре ми зам, она ко ка ко 

39) Ka i litz, op.cit,S. 87, 92.
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је го ре де фи ни сан, оста вља су ви ше ве ли ке „си ве зо не“ из ме ђу екс-
тре ми зма и де мо кра ти је. То са мо по се би не мо ра би ти ни шта ло-
ше, али и те „си ве зо не“ мо ра ју има ти не ко име, од но сно и за њих 
мо ра по сто ја ти не ка кво об ја шње ње. Исте „си ве зо не“ оста вља ју 
пре ви ше про сто ра за иде о ло шку при стра сност при кла си фи ка ци-
је екс тре ми ста. Та ко ђе, ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве екс тре ми змом 
не по сто ји ја сан став у ве зи са по де ла ма уну тар екс тре ми зма. Док 
јед ни го во ре о ле вом и де сном екс тре ми зму, дру ги уба цу ју и екс-
тре ми зам цен тра, док тре ћи од ба цу ју по де лу на ле ви и де сни. За то 
не тре ба да чу ди да се че сто ја вља ју кри ти ке екс тре ми зма као пој-
ма. Па ипак, ни про тив ни ци до ми нант ног схва та ња не ма ју ни ка кву 
за јед нич ку по зи ци ју ко ју би мо гли да су прот ста ве до ми нант ној де-
фи ни ци ји. Све у све му по јам екс тре ми зам ни је да ле ко од ма као од 
стиг ма ти зи ра ју ће ре чи и ети ке те ко ја ви ше слу жи да са кри је не го 
да осве тли, а ко јом се ко ри сте они ко ји рас по ла жу со ци јал ном мо-
ћи да де фи ни шу пој мо ве.
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DusanDostanic

DEFINITIONOFEXTREMISM–
PROBLEMSANDDOUBTS

Resume
In this ar tic le the aut hor de als with a num ber of short co mings of 

the do mi nant de fi ni tion of ex tre mism. First, the de fi ni tion of ex tre mism 
is de pen dent on the de fi ni tion of de moc racy. This do es not say what 
ex tre mism is but what is not, ac tu ally, a va gue con cept (ex tre mism) is 
de pen ding on anot her va gue con cept (de moc racy). Al so, in this way 
con sti tu ted con cep tion of ex tre mism ser ves to ma in tain the sta tus quo, 
so any al ter na ti ve to the esta blis hed system is de fi ned as mo re or less 
ex tre mist. This is the most im por tant com pla int to this con cept. It wo-
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uld al so mean that the con cept of ex tre mism can be ex pan ded to the po-
int when ex tre mism ab sorbs all op po nents of the cur rent sta te of af fa irs. 
On the ot her hand, so de fi ned ex tre mism do es not ta ke in to ac co unt the 
hi sto ri cal con text or the con di ti ons in which this term is used. Al so am-
bi gu o us at ti tu de to wards the phe no me na of bu re a uc ra tic dic ta tor ship, 
the stu dent re bel li ons of the six ti es and the New Left, then the new po-
si ti o ning of the right wing, re li gi o us fun da men ta lism or ra di cal ani mal 
rights ac ti vists is al so pro ble ma tic. Ex tre mism, as de fi ned abo ve, le a ves 
too many and too lar ge “gray zo nes” bet we en de moc racy and ex tre-
mism. Ho we ver, this do es not ha ve to be anything wrong, but tho se 
“gray zo nes” must ha ve a na me, and the re must be so me kind of ex pla-
na ti on for them. The sa me “gray zo nes” le a ve too much ro om for the 
ide o lo gi cal bi as of the clas si fi ca tion ex tre mists. Al so, among the aut-
hors who deal with ex tre mism the re is no cle ar po si tion on the di vi si ons 
wit hin the ex tre mism. Whi le so me spe ak of left and right ex tre mism, 
ot hers men tion ra di cal cen tre, ra di cal mid dle or ra di cal cen trism, whi le 
the third gro up of aut hors re ject the di vi sion in to left and right. So, is 
the re only one ex tre mism as a who le, two or even three dif fe rent types 
of ex tre mism? Ha ving that in mind, we do not ha ve to be asto nis hed by 
of ten cri ti qu es of the con cept of ex tre mism. Ho we ver, even op po nents 
of the do mi nant un der stan ding ha ve no com mon po si tion that co uld op-
po se to do mi nant de fi ni tion. All in all, the term ex tre mism is not very 
far from stig ma ti zing words and la bels and which is used by tho se who 
ha ve the so cial po wer to de fi ne the se terms.
Key words: ex tre mism, left, right, de moc racy, dic ta tor ship

* Овај рад је примљен 13. марта 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. јуна 2013. године.
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