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ДИЛЕМЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛНЕ 
ДИЈАЛЕКТИЧКЕ ДИ ХО ТО МИ ЈЕ 

ПОЛИТИЧ КИХ ПАР ТИ ЈА НА ЛЕ ВИ ЦУ И 
ДЕ СНИ ЦУ У СА ВРЕ МЕ НОМ ДРУ ШТВУ*

Сажетак
Ме то до ло шки се ар гу мен ту ју раз ло зи не мо гућ но сти оп стан-

ка тра ди ци о нал не ди ја лек тич ке ди хо то ми је по ли тич ких пар ти ја 
на ле ви цу и де сни цу у са вре ме ном до бу и ну жно сти ње ног пре-
ра ста ња у кла си фи ка ци ју. На гла ша ва се тем по рал ни и ге о граф ски 
ка рак тер пој мо ва пар тиј ске ле ви це и де сни це, те ука зу је да су и у 
слу ча ју кла си фи ка ци је, без об зи ра на број ње них чла но ва, на ру ше-
ни прин цип до след но сти, с об зи ром да се кри те ри јум де о бе ме њао 
то ком исто ри је, али и кри те ри ју ми пот пу но сти, ис црп но сти, ме-
ђу соб не ис кљу чи во сти гру па истог ни воа и до вољ не дис кри ми на-
циј ске спо соб но сти, ко ји сви пред ста вља ју ме то до ло шке зах те ве 
за пра вил но спро ве де не кла си фи ка ци је. У XXI ве ку је по треб но 
из вр ши ти по но во пре по зна ва ње по ли тич ких иде ја и прак тич ног 
де ло ва ња по ли тич ких стра на ка и на зва ти га та квим име ном ко је би 
истин ски од ра жа ва ло њи хо ва су шта стве на обе леж ја.
Кључ не ре чи: ди ја лек тич ка ди хо то ми ја, кла си фи ка ци ја, по ли тич ке пар-

ти је, пар тиј ска ле ви ца, пар тиј ска де сни ца

* Рад је ре зул тат и ис тра жи ва ња у окви ру на уч но-ис тра жи вач ког про јек та „Пар ла мен-
тар не по ли тич ке стран ке у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји 1918-1941“ ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је
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УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

У по гле ду од ре ђе ња шта је стра нач ка ле ви ца, а шта стра нач-
ка де сни ца, у са вре ме ном, на ро чи то  тран зи ци о ном, дру штву вла да 
ве ли ка збр ка. Пар ти је ко је су до не дав но, у про грам ским до ку мен-
ти ма и по ли тич кој прак си, се бе сма тра ле де сни чар ским, про гла ша-
ва ју се ле ви чар ским; с дру ге стра не оне пар ти је ко је су про грам ски 
и прак тич но-по ли тич ки се бе свр ста ва ле у ле ви цу, на ста вља ју и да-
ље да то чи не, на су прот ве ли ким про грам ским и прак тич но-по ли-
тич ким „ком про ми си ма“ ко је су са де сни чар ским иде ја ма и пар ти-
ја ма у прак си учи ни ле. Ти се „ком про ми си“ не од но се ис кљу чи во 
на при хва та ње ли бе рал ног ка пи та ли зма као „бе зал тер на тив ног 
си сте ма“, већ и на  од у ста нак од дру гих тра ди ци о нал но ле ви чар-
ских вред но сти, што се ви ди нпр. кроз во ђе ње агре сив них ра то ва, 
што сем што је зло чин, пред ста вља и су прот ност опре де ље њу тра-
ди ци о нал не ле ви це о во ђе њу ис кљу чи во од брам бе них, пра вед них 
ра то ва1); Н. Бо био ука зу је на фе но мен „`сеоба` ми сли ла ца, оних 
ко ји по ста вља ју мо де ле жи во та и ко ји би ва ју увр шће ни у уски круг 
`мајстора мисли` већ пре ма же љи њи хо вих уче ни ка из де сни це у 
ле ви цу или обр ну то“, на во де ћи као при ме ре по ку ша је свр ста ва ња 
Ни чеа и Хај де га ра ме ђу ле ви чар ски ори јен ти са не фи ло зо фе или 
Грам ши ја ме ђу де сни ча ре (1997:34-35);  у Ср би ји по је дин ци ко ји 
су би ва ли чла но ви ру ко вод ста ва ле ви чар ских пар ти ја, ини ци ра ју 
осни ва ње „чет нич ких шко ла“, при че му, на рав но, бар за по тре бе 
срп ске на уч не јав но сти ни је по треб но на гла ша ва ти не спо ји вост 
иде о ло ги је „чет ни штва“ са ле ви чар ством2), док ви со ки функ ци о не-
ри ле вих стра на ка уче ству ју у дру штве ној ре ха би ли та ци ји лич но-

1) Во ђа Срп ске со ци јал де мо крат ске пар ти је Д. Ту цо вић гла сао је у та да шњој На род ној 
скуп шти ни Кра ље ви не Ср би је про тив узи ма ња рат них кре ди та, али је ка да је зе мља 
на пад ну та уче ство вао у ра ту и по ги нуо бо ре ћи се за сло бо ду Ср би је. Ле њин је, сво је вре-
ме но пи сао, ка ко су у I свет ском ра ту, је ди но Ср би во ди ли од брам бе ни рат. С дру ге стра-
не, од 19 др жа ва-агре со ра на Са ве зну Ре пу бли ку Ју го сла ви ју 1999. го ди не, на зе мљу у 
ко јој су та да на вла сти би ли со ци ја ли сти, у њих 11 на вла сти су би ле стран ке ко је се 
сма тра ју у сво јим зе мља ма ле вим (со ци ја ли стич ке у Фран цу ској, Грч кој, Пор ту га ли ји, 
ла бу ри стич ке у Ве ли кој Бри та ни ји и Хо лан ди ји, со ци јал-де мо крат ске у Не мач кој, Дан-
ској, Че шкој , де мо крат ске ле ви це у Ита ли ји и Тур ској, де мо кра те у САД), ме ђу њи ма је 
би ло чак 9 чла ни ца Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле (СИ), док су у још 2 зе мље   пар ти-
је- чла ни це СИ (Со ци ја ли стич ка пар ти ја у Бел ги ји и Со ци ја ли стич ка рад нич ка пар ти ја 
у Лук сем бур гу) уче ство ва ле у рат ним вла да ма. Из не дав но об ја вље них ме мо а ра во ђе 
бри тан ских ла бу ри ста и та да шњег пре ми је ра Ује ди ње ног Кра љев ства То ни ја Бле ра (T. 
Bla ir, 2010), мо же се за кљу чи ти да је упра во он био глав ни за го вор ник, идеј ни и ак ци о-
ни по кре тач агре си је НА ТО на СРЈ, при че му се не мо же за не ма ри ти ни ње го ва уло га у 
ра ту про тив Ира ка.  

2) Иако ови са вре ме ни по ку ша ји пре ра ста ња “ле ви ча ра“ у чет ни ке ни су, у исто риј ском 
сми слу пр ви, ка да се зна да је пр вак Со ци ја ли стич ке пар ти је из ме ђу два свет ска ра та 
и је дан од уче сни ка осни ва ња СРПЈ(к) Ж. То па ло вић при сту пио чет нич ком по кре ту и 
по стао ње го ва тре ћа лич ност. 
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сти из ра зи то де сни чар ских уве ре ња; не ма ли је број оних по је ди-
на ца – по пра ви лу бив ших чла но ва ко му ни стич ких пар ти ја (КП), а 
код нас Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је (СКЈ), ко ји за се бе из ја вљу ју 
да су „ле ви ча ри“, из бе га ва ју ћи ти ме тра ди ци о нал не пој мо ве за ле-
ви ча ре: ко му ни ста, со ци ја ли ста3), со ци јал де мо кра та, на гла ша ва ју-
ћи сво ју над стра нач ку, али идеј но4) ле ви чар ску при пад ност5).

О ПОЈ МУ И КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ДИ ХО ТОМИЈЕ 
И КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ КАО АНА ЛИ ТИЧ КИМ 

ОСНОВ НИМ МЕ ТО ДА МА НА УЧ НОГ СА ЗНА ЊА

Ди хо то ми ја је по се бан об лик спе ци фи ка ци је и исто вре ме но 
кла си фи ка ци је. Она је вр ста по де ле пој ма. Раз ли ку ју се фор мал-
но-ло гич ка ди хо то ми ју (оп шти по јам се де ли на је дан по зи ти ван 
и је дан не га ти ван, ње му опо зи тан по се бан по јам) и ди ја лек тич ка 
ди хо то ми ја, код ко је се по де ла оп штег пој ма вр ши на два по себ на, 
али оба по зи тив на пој ма. Б. Ше шић ука зу је да је фор мал но-ло гич-
ка ди хо то ми ја „по себ но не а де кват на  код свих пој мо ва ко ји из ра-
жа ва ју сте пе не и пре ла зна свој ства или та кве пој мо ве и про це се“ 
(1982: 87-88).

Ствар на ди ја лек тич ка ди хо то ми ја се вр ши ди ја лек тич ком 
ана ли зом кон крет ног оп штег пој ма на на чин ње го ве де о бе  на две 
по себ не по зи тив не од ред бе. „Том ди хо то ми јом се са зна ју нај ду бљи 
уну тра шњи чи ни о ци свих пред ме та и по ја ва као раз вој них ди ја-
лек тич ких је дин ста ва ра зно вр сно сти“ (1982: 88). Ако се, да кле, 
има ју у ви ду основ не ка рак те ри сти ке ме то де ди хо ти ми је, ја сно је 

3) „Да нас је те шко на ћи - на За па ду - ин те лек ту ал ца ко ји же ли да бу де „in“ и да има ути цај, 
ко ји би се бе на звао со ци ја ли стом. Екс пли цит ни со ци ја ли зам је из гу био при влач ност и 
за то не тре ба да га ви ди мо да нас као глав ног ри ва ла на шим иде ја ма“ (В. Кла ус, 2005).

4) Че сто се уме сто о идеј ној, го во ри о иде о ло шкој при пад но сти. У марк си стич кој тер-
ми но ло ги ји, иде о ло ги ја пред ста вља ис кри вље ну свест ис кљу чи во из ви зу ре ин те ре са 
јед не кла се. У том сми слу, иде о ло шка при пад ност је знат но ужи по јам од идеј не при-
пад но сти. С дру ге стра не, идеј на при пад ност озна ча ва бли скост од ре ђе ним иде ја ма, и 
та бли скост тим иде ја ма не мо ра да бу де за сно ва не на све сти о кла сним ин те ре си ма, већ 
нпр. на тра ди ци о нал ној по ро дич ној ори јен ти са но сти, ви ше или ма ње ху ма ни стич ком 
по гле ду на свет, до па дљи во сти и при хва тљи во сти ли де ра не ке стран ке ко ја про па ги ра 
од ре ђе не иде је, или про сто днев но-по ли тич ком ин те ре су, итд. Та ко се мо же и схва ти ти 
због че га при пад ни ци јед не кла се (нпр. бур жо а ске), гла са ју на из бо ри ма за стран ку на 
чи јем је че лу ари сто кра та, али ко ја се за ла же за бур жо а ско, ре пу бли кан ско дру штво, ка-
ква је си ту а ци ја би ла са Ва ле ри Жи скар д`Естеном, ко ји је иако пле мић био пред сед ник 
Ре пу бли ке Фран цу ске (1974-1981). 

5) Ова кав тренд до ми на ци је идеј не над пар тиј ском иден ти фи ка ци јом гра ђа на био је при-
су тан у го то во свим бив шим ис точ но-европ ским ре ал-со ци ја ли стич ким зе мља ма у пр-
вим го ди на ма њи хо ве тран зи ци је, са из у зет ком Сло ве ни је и Ру му ни је за ко је су ис тра-
жи ва ња по ка за ла јед на ку ра ши ре ност ове две вр сте иден ти фи ка ци је (S.H. Bar nes, 1998).
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да де о ба пој ма по ли тич ких пар ти ја на пар ти је ле ви це и пар ти је де-
сни це пред ста вља за пра во при ме ну ствар не ди ја лек тич ке ди хо то-
ми је на оп шти по јам по ли тич ких пар ти ја.

С. Ми ло са вље вић и И. Ра до са вље вић, ме ђу тим,  под се ћа ју 
ка ко се у ис тра жи вач кој прак си по ка за ло да је зах тев за ди хо то ми-
јом са два по зи тив но од ре ђе на чла на „не прак ти чан, не е ко но ми чан, 
а у из ве сним слу ча је ви ма и не мо гућ“. Они ука зу ју на то да се у 
слу ча ју ње не при ме не ну жно до спе ва или у си ту а ци ју да „ди хо то-
ми ја је не до вољ на и тра жи да пре ђе у кла си фи ка ци ју“ или да се „не 
мо же ис ка за ти бит на од ред ба, су шти на од но са у пред ме ту ди хо то-
ми је“ (2000: 227). Иако де лу је су прот ста вље но, ова кво је схва та ње 
са гла сно са Ше ши ће вим ко ји и сам ка же да „про ду же на и пот пу на 
по де ла јед ног пој ма је сте кла си фи ка ци ја“ (1982: 88).

На уч на кла си фи ка ци ја пред ста вља „сред ство за от кри ва ње 
ре да ме ђу по ја ва ма и ре зул тат на сто ја ња да се от кри ју не ке ду бље 
осно ве тог ре да“ (В. Ми лић, 1996: 600). За кла си фи ка ци ју је ва жно 
да се при ли ком ње ног ства ра ња у об зир узму оне бит не, нај су шта-
стве ни је осо би не не ке по ја ве, без ко јих та по ја ва у том ви ду не би 
ни по сто ја ла. Ло гич ки по сту пак по мо ћу ко га се вр ши кла си фи ка-
ци ја, као и у слу ча ју ди хо то ми је, је сте де о ба и њом се обим не ког 
ви шег, оп шти јег пој ма де ли на уже де ло ве.

Сва ка кла си фи ка ци ја мо ра да за до во љи од ре ђе на ло гич ка 
и те о риј ска пра ви ла, ка ко би се мо гла сма тра ти на уч но успе шно 
спро ве де ном. Та пра ви ла су: а) предметност. „`Ниш та` ни је мо-
гу ће по зи тив но за ми сли ти, па ни де ли ти“ (Ми ло са вље вић, Ра до са-
вље вић, 2000: 225); б) доследност. Све кла си фи ка циј ске гру пе на 
свим ступ ње ви ма тре ба да се ства ра ју на осно ву истог кри те ри ју-
ма де о бе (fundamentum,principiumdivisionis). У су прот ном, ства ра-
њем је ди ни ца де о бе на осно ву раз ли чи тих кри те ри ју ма, до ла зи до 
збр ке, а кла си фи ка ци ја је не до след на; в) потпуност. Обим пој ма 
ко ји је пред мет де о бе тре ба да бу де јед нак зби ру оби ма ни жих пој-
мо ва на ко је се раш чла њу је. Због че стог за не ма ри ва ња овог зах те-
ва, ис тра жи вач ка прак са је пу на не пот пу них кла си фи ка ци ја. При 
том, сва ка кла си фи ка ци ја мо ра би ти ви шеч ла на, тј.  има ти ви ше од 
два чла на, по што је у су прот ном ди хо то ми ја; г) исцрпност. Пре ма 
Ми ли ће вој ин тер пре та ци ји, овај зах тев пред ста вља тра же ње „да 
се у овом раш чла ња ва њу што ма ње упо тре бља ва ју тзв. ре зи ду ал не 
гру пе, чи ји је сми сао не до вољ но од ре ђен јер су оне обич но ме ша-
ви на ра зно род них де ло ва“ (1996: 602-603); д) међусобнаискључи-
восткласификацијскихгрупаистогнивоа. „Ако се, на и ме, ово не 
по стиг не, не го се њи хов обим де ли мич но укр шта, по ста је не из-
ве сно у ко ју од њих тре ба раз вр ста ти по је ди не по ја ве, и у та квим 
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слу ча је ви ма ра зни по је дин ци ко ји се слу же кла си фи ка ци јом раз вр-
ста ва ју по је ди не слу ча је ве пре ма свом на хо ђе њу, а не пре ма ја сно 
утвр ђе ним оп штим пра ви ли ма (1996: 603); ђ) дискриминацијска
способносткласификације, пред ста вља зах тев у ко ме се ло гич ки 
кри те ри ју ми спа ја ју са те о риј ским по тре ба ма. Он је за до во љен он-
да ка да кла си фи ка ци ја омо гу ћу је сво јом раз ви је но шћу от кри ва ње 
зна чај них те о риј ских раз ли ка ме ђу кла си фи ко ва ним по ја ва ма. Ми-
лић ука зу је да су у по гле ду овог зах те ва мо гу ће две вр сте гре ша ка: 
пр ва, уко ли ко су кла си фи ка циј ске гру пе не до вољ но хо мо ге не, па 
због то га при кри ва ју зна чај не раз ли ке ме ђу по ја ва ма, те се по ја-
ве и од но си не мо гу „до вољ но чи сто“ про у ча ва ти и, дру га, ко ја се 
са сто ји у су ви шном и фор ма ли стич ком цеп ка њу це ло ви тих ис ку-
стве них по ја ва, „услед че га оста ју не за па же не не ке њи хо ве за јед-
нич ке ка рак те ри сти ке“ (1996: 603). Он по себ но на гла ша ва зна чај 
сложенихкласификација,комплекснихтипологијау дру штве ним 
на у ка ма. „Тек укр шта њем ви ше раз ли чи тих обе леж ја по ја ва мо гу 
се ство ри ти кла си фи ка ци је ко је омо гу ћу ју ду бље на уч но про у ча ва-
ње ра зних ком плек сних по ја ва и про це са“ (1996: 607).

О ОД РЕ ЂЕ ЊУ ПОЈ МО ВА ЛЕ ВИ ЦЕ И ДЕ СНИ ЦЕ

Од кра ја XVI II ве ка ка да су пој мо ви ле ви це и де сни це на-
ста ли у Фран цу ској, они су до пр ве де це ни је XXI ве ка ево лу и ра-
ли до сво је пот пу не не пре по зна тљи во сти. За то, ка да го во ри мо о 
ле ви ци и де сни ци, по ку ша ва ју ћи да од ре ди мо шта се под ко јим 
од ова два пој ма под ра зу ме ва, мо ра мо има ти на уму да је реч о 
историјскимпојмовима, о пој мо ви ма „тем по рал ног ка рак те ра“ (С. 
Ми ха и ло вић, 2007: 205), за ко је ком по нен та вре ме на има су штин-
ску ва жност. Сем то га, за раз у ме ва ње ових пој мо ва зна чај на је и 
географска компонента. Иако је раз ли ко ва ње пар тиј ска ле ви ца/
де сни ца пр вен стве но европ ског по ре кла (С. Са мар џић, 1998: 79), 
ова по де ла се ко ри сти у раз ли чи тим кра је ви ма све та, при че му је 
са др жи на оба ова пој ма, на ро чи то на опе ра ци о нал но-по ли тич ком 
ни воу, раз ли чи та.

У ре во лу ци о нар ној фран цу ској бур жо а ској скуп шти ни, ме-
сто се де ња је од ре ђи ва ло ко је при пад ник ле ви це, а ко де сни це. 
Ста во ви по сла ни ка ко ји су се де ли ле во, би ли су дру га чи ји од ста-
во ва оних ко ји су се де ли де сно и ко ји су има ли ре ак ци о нар не мо-
нар хи стич ке по зи ци је.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.29-52

34

Чи тав XIX и нај ве ћи део XX ве ка про те као је у ја сном раз-
гра ни че њу ових пој мо ва. Идеј ну осно ву ле ви це да ли су твор ци 
марк си зма – Маркс и Ен гелс, ка сни је Ле њин. 

ЛЕ ВИ ЦА се за ла же за: ДЕ СНИ ЦА се за ла же за:
ТИП СВО ЈИ НЕ:  
др жав на, тј. ко лек тив на, а ме ра 
ко ју пред ла жу је на ци о на ли за ци ја

ТИП СВО ЈИ НЕ:  
при ват на, с по зи вом на све-
тост тог „при род ног пра ва“                   

ПРИ ВРЕД НИ ОД НО СИ:  
план ска при вре да на ета ти стич ким 
осно ва ма, тзв. „до го вор на еко но-
ми ја“ у слу ча ју ју го сло вен ског 
са мо у пра вља ња. Зах тев за про гре-
сив ним опо ре зи ва њем за рад ре ди-
стри бу ци је дру штве ног бо гат ства.

ПРИ ВРЕД НИ ОД НО СИ:  
тр жи шна при вре да за сно ва на на 
ли бе рал ним на че ли ма. Сма њи-
ва ње по ре за на ве ли ка бо гат ства, 
што се обра зла же „под сти ца-
јем они ма ко ји ства ра ју“.

ОД НОС ПРЕ МА ГРА ЂАН СКИМ 
ПРА ВИ МА И СЛО БО ДА МА:  
ин си сти ра ње на тзв. ко лек тив-
ним пра ви ма, по себ но на пра ву на 
са мо о пре де ље ње, на осло бо ђе њу 
од ко ло ни јал не вла сти и на кор-
пу су тзв. со ци јал но-еко ном ских 
пра ва (нпр. зах тев 3x8 за рад ни ке, 
бо ља за шти та на ра ду, пен зи о но 
и здрав стве но оси гу ра ње за све, 
пра во на бес плат но шко ло ва ње, 
и сл.), а од по ли тич ких пра ва 
ин си сти ра ње на жен ском пра ву 
гла са, за ла га њу про тив ра та, итд. 
Ука зи ва ње на по треб ну ус по ста-
вља ња не са мо по ли тич ке, већ и 
со ци јал не јед на ко сти гра ђа на.

ОД НОС ПРЕ МА ГРА ЂАН-
СКИМ ПРА ВИ МА И СЛО БО-
ДА МА:  
ин си сти ра ње на тзв. по је ди нач-
ним пра ви ма, по себ но из спек-
тра лич них и по ли тич ких пра ва, 
не ги ра ње и са мог по сто ја ња тзв. 
со ци јал но-еко ном ских пра ва, 
по др шка и иде о ло шко прав да ње 
им пе ри јал них ра то ва и осва ја-
ња, укљу чу ју ћи и оба свет ска 
ра та, те у скла ду с тим про ти-
вље ње про це су де ко ло ни за ци је

ОД НОС ПРЕ МА ОБ ЛИ КУ УРЕ-
ЂЕ ЊА:  
ре пу бли кан ско

ОД НОС ПРЕ МА ОБ ЛИ КУ УРЕ-
ЂЕ ЊА:  
мо нар хиј ско, а у др жа ва ма 
у ко ји ма је ре пу бли ка исто-
риј ска те ко ви на бур жо а ских 
ре во лу ци ја – ре пу бли кан ско

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВЛА СТИ У 
ЗЕ МЉИ:  
за сно ва на на на че лу је дин ства вла-
сти, уз ре во лу ци о нар ни ле ги ти ми-
тет (тзв. про ле тер ска де мо кра ти ја). 
За ла га ње за не по сред ну де мо кра-
ти ју (при мер Па ри ске ко му не)

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВЛА СТИ У 
ЗЕ МЉИ:  
за сно ва на на на че лу по де-
ле вла сти, уз из бор ни пред-
став нич ки ле ги ти ми тет (тзв. 
бур жо а ска де мо кра ти ја)
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ОД НОС ПРЕ МА НА ЦИ О НАЛ-
НОМ ПИ ТА ЊУ:  
при мат кла сног у од но су на на ци-
о нал но, али се за ла же за осло-
бо ђе ње „по тла че них на ци ја“

ОД НОС ПРЕ МА НА ЦИ О НАЛ-
НОМ ПИ ТА ЊУ:  
за ла га ње за си стем др-
жа ва-на ци ја у Евро пи

ОД НОС ПРЕ МА РЕ ЛИ ГИ ЈИ И 
ЦР КВИ:  
раз дво је ност цр кве од др жа ве, 
од ра ди кал ног ате и зма (ан ти те-
и зма) до то ле рант ног те и зма

ОД НОС ПРЕ МА РЕ ЛИ ГИ ЈИ И 
ЦР КВИ:  
за ви сно од др жав не тра ди ци-
је у ра спо ну од раз дво је но сти 
цр кве од др жа ве до за ла га ња за 
зна чај ну ње ну уло гу у др жа ви

ЦИЉ КО МЕ ТЕ ЖИ:  
ус по ста вља њу со ци ја ли стич ког 
дру штва, као пре ла зне фа зе у ко-
му ни зам као бес кла сно дру штво

ЦИЉ КО МЕ ТЕ ЖИ:  
одр жа ње sta tus quo, бур жо а-
ског, ка пи та ли стич ког дру штва

НА ЧИН ВР ШЕ ЊА ДРУ ШТВЕ-
НИХ ПРО МЕ НА:  
со ци ја ли стич ка ре во лу ци ја

НА ЧИН ВР ШЕ ЊА ДРУ ШТВЕ-
НИХ ПРО МЕ НА:  
не ви ди ни ка кву по тре бу за 
про ме ном дру штве ног си сте-
ма, уз до зво ља ва ње мо гућ-
но сти ево лу тив них про ме на 
уну тар ње га, али без до во ђе-
ња са мог си сте ма у пи та ње. 

Та бе ла 1: Разликовањепозицијапартија
левицеидесницедосрединеXXвека

Кра јем дру ге де це ни је XX ве ка из би ја со ци ја ли стич ка ок то-
бар ска ре во лу ци ја и ства ра се СССР-а као „пр ва зе мље со ци ја ли-
зма“. Ме ђу тим,  већ на пре ла ску из ме ђу два ве ка и пр вим де це ни ја-
ма XX ве ка, до ла зи до по де ле у ме ђу на род ном рад нич ком по кре ту, 
ко ја се у иде о ло шком сми слу од ра жа ва кроз раз ли ку пре ма то ме 
ка квог су ти па дру штве не про ме не за ко је се ле ви ца за ла же: ис-
кљу чи во ре во лу ци о нар не или мо гу би ти и ево лу тив не. Марк си сти, 
ка сни је оку пље ни у КП СССР-а и дру гим КП6) ко је при хва та ју Ле-
њи нов мо дел бољ ше вич ке пар ти је, за ла жу се ис кљу чи во за ре во-
лу ци о нар не про ме не си сте ма, док по је ди ни ле ви чар ски пр ва ци у 
за пад ној Евро пи  до зво ља ва ју мо гућ ност ево лу тив них про ме на си-
сте ма из ка пи та ли зма у  со ци ја ли зам, при че му се и јед ни и дру ги 

6) У  За пад ној Евро пи ко му ни стич ке пар ти је се фор ми ра ју углав ном по сле I свет ског ра та, 
дис тан ци ра ју ћи се и име ном од со ци јал де мо крат ских пар ти ја ко је су го ди на ма пре то га 
пред ста вља ле ан ти си стем ске, ра ди кал но-кри ти чар ске стран ке у од но су на бур жо а ско 
дру штво. У Ср би ји је 1903. го ди не фор ми ра на Срп ска со ци јал де мо крат ска пар ти ја, ко ја 
је под вођ ством Д. Ту цо ви ћа би ла марк си стич ке ори јен та ци је. У Кра ље ви ни СХС она се 
ује ди њу је у Со ци ја ли стич ку рад нич ку пар ти ју Ју го сла ви је (ко му ни ста), ко ја 1920. го ди-
не ме ња име у Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је и убр зо би ва за бра ње на и при ну ђе на 
на иле гал ни рад.
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по зи ва ју на Марк са и Ен гел са7). Та да по пр ви пут за пад ни со ци јал-
де мо кра ти и со ци ја ли сти ула зе у вла де сво јих зе ма ља, уче ству ју 
у кре и ра њу по ли ти ка њи хо вих на ци о нал них др жа ва, при зна ју ћи 
ти ме гра ђан ско дру штво, пред став нич ку де мо кра ти ју, си стем пар-
ла мен та ри зма, итд. Та се по ја ва на зи ва ми ни ста ри ја ли змом, и од 
стра не марк си ста озна ча ва као об лик ре ви зи о ни зма. Идеј ну осно ву 
ова квог по зи ци о ни ра ње ле ви чар ских пар ти ја дао је Е. Берн штајн у 
свом де лу „Прет по став ке со ци ја ли зма и за да ци со ци јал де мо кра ти-
је“, а на ста ви ли К. Ка уц ки8) пр вен стве но у „Дик та ту ри про ле та ри-
ја та“  и А. Ми ле ран9). Због та квог ста ва Ле њин их оштро кри ти ку је, 
оп ту жу ју ћи их за из да ју кла сних у ко рист на ци о нал них ин те ре са, 
не ги ра ју ћи им ле ви чар ство, при пад ност ме ђу на род ном рад нич ком 
по кре ту и уоп ште оспо ра ва ју ћи им да раз у ме ју су шти ну Марк со-
вог уче ња о ре во лу ци ји и дик та ту ри про ле та ри ја та (В.И. Ле њин, 
1975: 365-444), а ње го ву  кри ти ку при хва та ју и пре тва ра ју у по ли-
тич ке ста во ве и дру ге КП. Пре ма то ме, већ у овом пе ри о ду по је ди-
не пар ти је ле ви це (нпр. ла бу ри сти, не мач ки, швед ски и хо ланд ски 
со ци јал де мо кра ти) су се од ре кле ба рем две од до та да не сум њи во 
оп ште ле ви чар ских ка рак те ри сти ка: ре во лу ци о нар ног пу та осва ја-
ња вла сти и, по сле дич но, ти па ор га ни за ци је вла сти у зе мљи, при-
хва та ју ћи из бор ну про ве ру ле ги ти ми те та, на че ло по де ле вла сти, 
пар ла мен та ри зам, итд, не од ри чу ћи се, још увек, зах те ва за про-
ме ном дру штве ног си сте ма, али уз ин си сти ра ње на ин сти ту ци о-
нал ном и ево лу тив ном вр ше њу про ме на. На хам бур шком кон гре су 
Со ци ја ли стич ке рад нич ке ин тер на ци о на ле, 1923. го ди не, до шло је 
и до зва нич ног при хва та ња ова кве иде о ло шке по зи ци је и од стра не 
оних ле ви чар ских пар ти ја ко је је до та да ни су при хва та ле (фран-
цу ски со ци ја ли сти, аустро марк си сти), све у на сто ја њу да спре че 
пот пу ни рас цеп из ме ђу со ци јал де мо кра та и ко му ни ста (Б. При би-
ће вић, 1979: 350-351). Од та да „со ци јал де мо кра ти ја по сте пе но по-

7) „Рад ни ци ће не из бе жно јед ног пре кра сног да на узе ти власт у сво је ру ке...Али ми ни кад 
ни смо твр ди ли да ће не из о став но јед на ким сред стви ма по сти ћи овај циљ. Ми зна мо да 
тре ба узе ти у об зир уста но ве, ко рек то ре и тра ди ци је по је ди них зе ма ља и ми не од ри-
че мо да по сто је зе мље  као Аме ри ка и Ен гле ска – и ка да бих бо ље знао ва ше уста но ве 
мо жда бих ови ма до дао и Хо лан ди ју – у ко ји ма рад ни ци мо гу по сти ћи сво је ци ље ве 
мир ним сред стви ма“ (К. Маркс, 1950: 104-105). „И та ко у то ку раз вит ка све што је ра-
ни је би ло ствар но, по ста је не ствар но, гу би сво ју ну жност, сво је пра во на по сто ја ње, 
сво ју ра зум ност; на ме сто ствар ног ко је уми ре сту па но ва за жи вот спо соб на ствар ност 
– мир ним пу тем, ако је ста ро до вољ но раз бо ри то да без опи ра ња умре, на сил но, ако се 
оно про тив тој ну жно сти“ (Ф. Ен гелс, 1947: 10-11).

8) Он је по стао по моћ ник ми ни стра ино стра них по сло ва у не мач кој вла ди Еберт-Шај де-
ман

9) 1899. го ди не Ми ле ран је по стао пр ви со ци ја ли ста-ми ни стар у јед ној бур жо а ској вла ди, 
у Фран цу ској, а ка сни је је био чак и пред сед ник Ре пу бли ке
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ли тич ки ура ста у си стем пред став нич ке де мо кра ти је и по ста је њен 
осло нац“ (В. Го а ти, 1984: 50). 

Окон ча ње II свет ског ра та до не ло је у зе мља ма ис точ не 
Евро пе, Ки ни, Се вер ној Ко ре ји, Ку би, итд. ус по ста вља ње вла сти 
та мо шњих КП. Са из у зет ком Ју го сла ви је и Ки не, ко је су има ле 
аутен тич не со ци ја ли стич ке ре во лу ци је и пу те ве из град ње со ци ја-
ли стич ког дру штва, све оста ле зе мље и њи хо ве КП су сле ди ле со-
вјет ски мо дел пу та у со ци ја ли зам ко ји им је на мет нут. КП у тим зе-
мља ма су по ста ле, до ла ском на власт, про си стем ске, а исто вре ме но 
оне су би ле и је ди не стран ке, бу ду ћи да су ови си сте ми из гра ђи ва-
ни као не ком пе ти тив ни10). Је дан од кључ них прин ци па марк си зма 
– бес по штед на кри ти ка по сто је ћег, пао је пред чи ње ни цом да су то 
„по сто је ће“ у овим зе мља ма пред ста вља ле КП на вла сти. Кри ти ка 
је сма тра на ан ти со ци ја ли стич ким де ло ва њем, што је узро ко ва ло 
зна чај но огра ни ча ва ње го то во чи та вог кор пу са људ ских по ли тич-
ких пра ва (пра во на удру жи ва ње, пра во на сло бо ду ми сли и из ра-
жа ва ња, сло бо ду штам пе, итд.). У свим ре ал-со ци ја ли стич ким зе-
мља ма су спро ве де не оне ме ре за ко је се ко му ни стич ка ле ви ца, по 
угле ду на КПСС, за ла га ла – на ци о на ли за ци ја при вред них ре сур са, 
екс про при ја ци ја по љо при вред них по се да, план ска при вре да, ла-
ич ка ре пу бли ка, итд, уз сна жну ин тер вен ци ју др жа ве у про це су 
из град ње шко ла и бол ни ца, опи сме ња ва ња ста нов ни штва, ус по-
ста вља ња си сте ма бес плат ног здрав ства и школ ства, спро ве де не су 
елек три фи ка ци ја и ин ду стри ја ли за ци ја, итд. Ин си сти ра ње на мо-
но лит но сти ме ра ко је има да се при ме њу ју на пу ту у со ци ја ли зам 
про из ве ло је ве ли ке кри зе у по је ди ним со ци ја ли стич ким зе мља ма. 
Од но си из ме ђу КП се од ви ја ју на на че ли ма про ле тер ског ин тер на-
ци о на ли зма, што је за пра во зна чи ло па тер на ли стич ки од нос КПСС 
у од но су пре ма дру гим КП.

У за пад но е вроп ским дру штви ма, по сле II свет ског ра та, до-
ла зи до сна же ња со ци ја ли стич ких, со ци јал де мо крат ских и ла бу ри-
стич ких пар ти ја. Оне су 1951. осно ва ле Со ци ја ли стич ку ин тер на-
ци о на лу (СИ), и по свом ути ца ју, успе шно сти (У. Шу ва ко вић, 2005: 
395-403) и по ли тич кој сна зи су на за па ду кон ти нен та пред ста вља-
ле нај зна чај ни је ле ви чар ске пар ти је, из у зев ка да је реч о Ита ли ји, 
Фран цу ској и Шпа ни ји у ко ји ма су де ло ва ле и сна жне КП све до 
па да Бер лин ског зи да 1989. го ди не. Од осни ва ња СИ до усва ја ња 
по след њег ње ног про грам ског до ку мен та у Шток хол му 1989. го-

10) До ду ше, у не ким од ових зе ма ља су оп ста ле, кра ћи или ду жи пе ри од  на кон ства ра ња 
ре ал со ци ја ли стич ких ре жи ма, и по је ди не гра ђан ске пар ти је, али су оне мо ра ле да при-
хва те аван гард ну уло гу ко му ни стич ке пар ти је, та ко да и по ред фор мал ног по ли тич ког 
плу ра ли зма не мо же би ти ре чи о ком пе ти тив но сти си сте ма (В. Ко шту ни ца, К. Ча во шки, 
1990: 190-192; У. Шу ва ко вић, 2004: 219-221)
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ди не, ове су пар ти је че сто, у пе ри о ди ма од пет на е стак го ди на, пре-
и спи ти ва ле сво ја док три нар на по ли тич ка опре де ље ња. Ка ко ис ти-
че В. Го а ти, по зи ва ју ћи се на Кро слан да, „иде о ло шка плат фор ма 
со ци јал де мо кра та на кон ре ви зи је оства ре не пе де се тих и по чет ком 
ше зде се тих го ди на има пет кон сти ту тив них обе леж ја: по ли тич ки 
ли бе ра ли зам, ме шо ви ти еко но ми ју, др жа ву бла го ста ња, Кен зи јан-
ску еко ном ску те о ри ју и ве ру у јед на кост“ (1984: 310). Кључ но 
њи хо во за ла га ње, је сте за про је кат „де мо крат ског со ци ја ли зма“, 
ко ји озна ча ва „ме ђу на род ни по крет за сло бо ду, со ци јал ну прав ду 
и со ли дар ност“ (Шток холм ска де кла ра ци ја 1989).Оне се од ри чу 
кла сног при сту па и на сту па ју са ста но ви шта да је сва ки глас на 
из бо ри ма-глас, ства ра ју ћи та ко но ви тип ма сов них, catchatall, по-
ли тич ких стра на ка. „Без об зи ра на сте пен „те мељ но сти про ме на“ 
ко ји ма те же, све ове пар ти је се и да ље из ја шња ва ју за „осва ја ње 
но вих про сто ра“ пу тем ре фор ми у „окви ри ма по сто је ћег си сте ма“ 
(фран цу ски со ци ја ли сти) , за „оства ре ње но вог и бо љег дру штве-
ног уре ђе ња пу тем про це са стал не ре фор ме“ (аустриј ски со ци ја ли-
сти), „оства ре ње сло бо де, прав де и со ли дар но сти де мо кра ти за ци-
јом дру штва кроз со ци јал не и еко ном ске ре фор ме.,..оста је је ди ни 
од го во ран пра вац де ло ва ња (не мач ке со ци јал де мо кра те)“ (Б. Мар-
ко вић, 1994: 11). По чет ком 90-их је дан број ових пар ти ја ( Бле ро-
ви бри тан ски ла бу ри сти, Шре де ро ве не мач ке со ци јал де мо кра те, 
Клин то но ве аме рич ке де мо кра те) за по чи ње са спро во ђе њем по ли-
ти ке тзв. тре ћег пу та, чи је је иде о лог по зна ти со ци о лог сер Ен то ни 
Ги денс (1998/1999) и ко ја „из бе га ва и ан ти ка пи та ли зам ле ви це и 
кон зер ва ти ви зам де сни це“ (Ор ло вић, 2007: 19), сма тра ју ћи да њи-
хо во за ла га ње тре ба усме ри ти ка пра вед ни јем, ху ма ни јем и ефи ка-
сни јем бе зал тер на тив ном ка пи та ли зму. Тре ће пу та ши пра ве от клон 
у од но су на основ не вред но сти „тра ди ци о нал не со ци јал де мо крат-
ске по ли ти ке ко ја је ста ја ла у осно ви кон цеп та и прак се др жа ве 
бла го ста ња, од но сно др жа ве со ци јал не си гур но сти“ (З. Сто јиљ ко-
вић, 2007: 119). То се пре све га од но си на на пу шта ње по ли ти ке и 
прак се на ци о на ли за ци ја, про гре сив ног опо ре зи ва ња и оба ве зног 
со ци јал ног оси гу ра ња, од ри ца ње од по ли ти ке пу не за по сле но сти, 
те на бри гу о „здра вљу еко но ми је“, од но сно о при ход ној стра ни 
бу џе та. Ги денс ука зу је да би се „мо гло ре ћи да глав ни мо то но ве 
по ли ти ке гла си: немаправабезодговорности“ (1998/1999: 68). Он 
кри ти ку је  „со ци јал де мо кра ти ју ста ро га ко ва“ ко ја је без у слов но 
схва та ла со ци јал на пра ва и у том сми слу од го вор ност др жа ве. Ги-
денс јед на кост увр шћу је као пр ву од се дам вред но сти „по ли ти ке 
тре ћег пу та“ (1998/1999: 69), док се у од бра ну одр жа ња ди хо то ми је 
ле ви ца-де сни ца на прин цип јед на ко сти као ле ви чар ско за ла га ње 
ко је је „по лар на зве зда“ во ди ља ле вих пар ти ја по зи ва о Н. Бо био 
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(1997: 100). Чуд но је, ме ђу тим, ка ко се не уоча ва бит на раз ли ка: 
док је тра ди ци о нал на ле ви ца зах те ва ла ства ра ње новог друштва
једнакости, са вре ме на ле ви ца са мо тра жи вишеједнакостиуокви-
рулибералногкапитализма, ко је је дру штво не јед на ко сти, при че-
му се те не јед на ко сти, су прот но њи хо вим де кла ра тив ним зах те ви-
ма, на ма кро-пла ну уве ћа ва ју с убр за ва њем про це са гло ба ли за ци је. 
Пла си ра ни нео ли бе рал ни кон цепт је до вео до тле „да си ро ма шни 
бу ду још си ро ма шни ји, а бо га ти још бо га ти ји“ (Д. Ж. Мар ко вић, 
2007: 146) до те ме ре да Џ. Сти глиц пи ше о „пу сто ше ћим ефек ти ма 
ко је гло ба ли за ци ја мо же има ти на зе мље у раз во ју“, о ра сту бро ја 
си ро ма шних у све ту у по след њој де це ни ји про шлог ве ка за „ско ро 
100 ми ли о на...исто вре ме но са про сеч ним го ди шњим ра стом свет-
ског до хот ка од око 2,5%“, о ефек ти ма на еко но ми ју Ру си је и дру-
гих зе ма ља у тран зи ци ји  ко ји се са сто је у то ме да су „про ме не до-
не ле си ро ма штво без пре се да на“ (2002: 9, 18, 20). Све ово је на ве ло 
углед не ауто ре на за кљу чак ка ко пар ти је оку пље не у СИ, „одав но 
су пре ста ле да бу ду ле ви ца у би ло ком сми слу ко ји има ве зе са 
тра ди ци о нал ном од ред бом ле вог... не са мо да су одав но на пу сти ле 
иде ју јед на ко сти, не го су на пу сти ле и иде ју ре ди стри бу ци је, дру гу 
кључ ну ле ви чар ску ди мен зи ју од вре ме на кад су при хва ти ле нео-
ли бе рал ни кон цепт уре ђе ња ка пи та ли стич ких од но са од осам де се-
тих го ди на про шлог ве ка“ (М. Ла зић, 2008).

Пад Бер лин ског зи да и слом ре ал-со ци ја ли стич ких ре жи ма 
на европ ском ис то ку, до вео је и до кра ха та мо шњих КП. Са из у-
зет ком КП у Ру си ји и зе мља ма бив шег СССР-а ко је су се одр жа ле 
као зна чај не опо зи ци о не пар ти је, у ис точ но е вросп ким зе мља ма је 
до шло до не стан ка са по ли тич ке сце не до та да вла да ју ћих КП, ко-
је су се тран сфор ми са ле у со ци ја ли стич ке и со ци јал де мо крат ске, 
при хва та ју ћи пот пу но не кри тич ки све ци ље ве се стрин ских пар ти-
ја са за па да, на исти на чин на ко ји су не ка да при хва та ли ди рек ти ве 
КПСС. Оне су при хва ти ле и тр жи шну при вре ду и ви ше стра нач-
ку де мо кра ти ју и при ва ти за ци ју и..., иако је ја сно да „пра ви ис-
пит при ро де пар ти ја ко је се бе сма тра ју ле ви чар ским је сте ...од нос 
пре ма свим со ци јал ним не јед на ко сти ма, што је у бив шим со ци-
ја ли стич ким зе мља ма су штин ски по ве за но с при ва ти за ци јом“ (З. 
Ви до је вић, 2010: 289). По нов ним до ла ском на власт у сво јим зе-
мља ма, по сле не ко ли ко го ди на, те су пар ти је на ста вља ле исту ону 
по ли ти ку ко ју су де сни чар ске вла де пре њих за по чи ња ле. За ла га ње 
за со ци ја ли зам, укљу чу ју ћи и де мо крат ски со ци ја ли зам као и да ље 
зва нич ну док три ну СИ,  ни је ни по ми ња но. „Про шлост се од већ 
ла год но ту ма чи у све тлу но ве бу дућ но сти – бе зал тер на тив ног ка-
пи та ли зма и ет нич ки и кон фе си о нал но хо мо ге не др жа ве“ (Т. Ку-
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љић: 2008: 46), при че му та „бе зал тер на тив ност ка пи та ли зма“ има 
све од ли ке но вог дог ма ти зма (У. Шу ва ко вић, 2010.).

И пар ти је ко је се обич но са мо по зи ци о ни ра ју као де сни ца 
су од фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је до да нас до жи ве ле тран-
сфор ма ци ју. Оне пар ти је ко је су та да сма тра не де сни цом – ари сто-
крат ске пар ти је, вре ме ном су не ста ле или су се тран сфор ми са ле 
(В. Го а ти, 1984: 49). Гра ђан ска, бур жо а ска де сни ца је, за ви сно од 
кон крет них при ли ка у зе мљи, би ла ре пу бли кан ски или мо нар хи-
стич ки опре де ље на. У зе мља ма у ко ји ма је ре пу бли кан ски об лик 
уре ђе ња ус пео да се учвр сти, мо нар хи стич ки ори јен ти са не пар ти је 
су на по ли тич кој мар ги ни. У Бу гар ској је нпр. по след њи бу гар ски 
цар Си ме он по стао пре ми јер 2001. го ди не, за хва љу ју ћи ре зул та-
ти ма пар ла мен тар них из бо ра, али му ни је па ло на па мет да по ку-
ша ре ста у ра ци ју мо нар хи је. С дру ге стра не, у оним зе мља ма где је 
мо нар хи ја тра ди ци ја, нпр. у Ве ли кој Бри та ни ји, Шпа ни ји, Бел ги ји 
или Хо лан ди ји, ни пар ти је ле ви це не до во де у пи та ње мо нар хиј-
ско уре ђе ње, иако је оно су прот но тра ди ци о нал ним ле ви чар ским 
схва та њи ма11). У са вре ме ном до бу и фа ши стич ке, нео на ци стич ке и 
ра си стич ке стран ке су, као пар ти је оно га што се обич но на зи ва екс-
трем ном де сни цом, углав ном мар ги на ли зо ва не, а и ако има ју пар-
ла мен тар ни ста тус не пар ти ци па ра ју у вла да ма европ ских зе ма ља, 
иако је у том по гле ду би ло из у зе та ка12). Да нас мно ги гре ше ка да се 
др же, ина че тач ног раз ли ко ва ња из XIX и с по чет ка XX ве ка, да је 
ле ви ца ин тер на ци о на ли стич ка (ко смо по лит ска), а де сни ца на ци о-
на ли стич ка. Иде о ло ги ју гло ба ли зма упра во је пла си ра ла де сни ца, 
у ли ку по ли ти ке „но вог свет ског по рет ка“ ко ју је про мо ви сао кон-
зер ва тив ни аме рич ки пред сед ник Џорџ Буш Ста ри ји, а те о риј ски 
за сно вао на иде о ло ги ји ли бе рал ног ка пи та ли зма Френ сис Фу ку ја-
ма (1989/1990; 1992/2002). Су шти на је у нео ли бе рал ном кон цеп-
ту пла не тар ног тр жи шта ко јим до ми ни ра ју САД, у свим ви до ви-
ма дру штве ног жи во та (У. Шу ва ко вић, 1999: 117-122), при че му је 
од кључ не ва жно сти оства ри ва ње хе ге мо ни је на вој ном, еко ном-
ском, тех но ло шком и кул тур ном пла ну (З. Бже жин ски, 1997/2001: 
27-28). Од го вор ле ви це је у за ла га њу за де мо крат ски на чин вр ше-
ња гло ба ли за ци је по што „гло ба ли зо ван свет ни је по же љан осим 

11) До ду ше пре ми јер Аустра ли је ла бу рист ки ња Џу ли ја Ги лард из ја ви ла је сре ди ном ове го-
ди не да би та др жа ва, на кон смр ти бри тан ске кра љи це Ели за бе те II, мо гла да се про гла-
си ре пу бли ком. Тре ба уочи ти, ме ђу тим, да се ов де не ра ди то ли ко о зах те ву за про ме ном 
об ли ка уре ђе ња др жа ве, ко ли ко о за вр шет ку про це са оса мо ста љи ва ња Аустра ли је од 
Ве ли ке Бри та ни је. 

12) Екс трем но де сна Сло бо дар ска пар ти ја Аустри је Јер га Хај де ра је по чет ком 2000. го ди не 
фор ми ра ла аустриј ску вла ду са Нар до ном пар ти јом Аустри је, што је до ве ло до изо ла ци-
је зе мље од стра не чла ни ца ЕУ. У Фран цу ској је ли дер екс трем но де сног На ци о нал ног 
фрон та Жан Ма ри Ле пен ус пео 2002. го ди не да се пла си ра у II круг пред сед нич ких из-
бо ра, итд.
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као свет кул тур не раз ме не, а не као свет по бе де јед не зе мље над 
дру гим“ (Л. Жо спен, 2000). У су прот ном „има ће мо гра ђан ски рат 
свет ских раз ме ра из ме ђу оних ко ји кон тро ли шу мре же тех но ло ги-
је, фи нан сиј ског ка пи та ла и ин фор ма ци ја, и свих оних ин ди ви дуа, 
гру па, на ци ја и за јед ни ца ко је осе ћа ју да гло ба ли за ци ја пред ста вља 
прет њу њи хо во иден ти те ту“ (А. Ту рен, 2000). У скла ду са Ту ре-
но вим пред ви ђа њи ма је и на ста нак сна жног ан ти гло ба ли стич ког 
по кре та, али и ја ча ње па три от ских осе ћа ња у угро же ним зе мља ма. 
На ци о на ли зам схва ћен као па три о ти зам, а не у зна че њу шо ви ни-
зма, „играо је и још увек игра на пред ну уло гу уко ли ко је по ве зан са 
ствар ним осло бо ди лач ким кре та њи ма и усме рен про тив угње тач ке 
мо ћи, уко ли ко пред ста вља од брам бе но сред ство у бор би про тив 
агре сив не и за во је вач ке си ле“ (Љ. Та дић, 1996: 302), ни ка ко се не 
мо же из јед на чи ти са де сни чар ском иде о ло ги јом; на про тив, бор ба 
за сло бо ду зе мље и на ро да и про тив хе ге мо ни је је у тра ди ци ји ле-
ви чар ства. Ако би смо по ку ша ли да са си гур но шћу ка же мо шта је 
то што да нас ка рак те ри ше пар тиј ску де сни цу, он да би то пре све-
га би ло за ла га ње за тр жи шни ли бе ра ли зам уте ме љен на при ват ној 
сво ји ни, за ре стрик ци ју свих вр ста со ци јал них да ва ња, за ре стрик-
тив ну ими гра ци о ну по ли ти ку, за гло ба ли зам као иде о ло шку плат-
фор му и за хе ге мо ни зам у ме ђу на род ним од но си ма. Де сни чар ске 
стран ке не по ка зу ју ни ка кво раз у ме ва ње ни за за шти ту пра ва на 
здра ву жи вот ну сре ди ну, тра ди ци о нал но га жр тву ју ћи ци љу оства-
ре ња про фи та. Оне су да нас из ра зи то про тив при зна ва ња „пра ва 
на раз ли чи тост“ и свих кон се квен ци из ње га из ве де них, што су као 
свој зах тев да нас по ста ви ле ве ћи ном пар ти је ко је се бе сма тра ју 
са вре ме ном ле ви цом, иако је реч о пра ву ко је спа да у гру пу „ин-
ди ви ду ал них“ за чи је се оства ре ње од у век де сни ца за ла га ла. Ни 
де сни чар ске пар ти је не ма ју ви ше отво ре но кла сни на ступ, већ као 
и ле ви чар ске стран ке, од но сно као и све пар ти је уоп ште, на сту па ју 
са по зи ци је да ин те ре се, ци ље ве и вред но сти ко ји ма те же при ка-
жу што оп шти јим, од но сно гло бал ним (Р. Смиљ ко вић, 1993: 45, У. 
Шу ва ко вић, 2004: 177-178). 

О ОДР ЖИ ВО СТИ ДИ ЈА ЛЕК ТИЧ КЕ  
ДИ ХО ТО МИ ЈЕ ЛЕ ВИ ЦА-ДЕСНИЦА 

У СА ВРЕ МЕ НО СТИ

Раз мо три мо са да, у свом овом све тлу, мо гућ ност одр жи во сти 
ди ја лек тич ко-ди хо том не по де ле пој ма по ли тич ке пар ти је на ле ви-
цу и де сни цу у са вре ме но сти. 
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Не сум њи во је да је зах тев предметности за до во љен. По сто-
ји по јам по ли тич ке пар ти је, и не ра ди се о не ком ап стракт ном пој-
му, већ по сто ји и од го ва ра ју ћи дру штве ни ре а ли тет. Да кле, мо гу ће 
је вр ши ти де о бу овог пој ма би ло ди хо то ми јом, би ло кла си фи ка ци-
јом. 

Ка да је реч о кри те ри ју му доследности, у по гле ду ди ја лек-
тич ке ди хо то ми је ле ви ца-де сни ца ја вља се про блем. На и ме, исто-
риј ски по сма тра но ме ња ли су се кри те ри ју ми де о бе (fundamentum,
principiumdivisionis) на осно ву ко јих су по ли тич ке пар ти је сма тра-
не ле ви цом, од но сно де сни цом. У вре ме ну на стан ка ових пој мо ва, 
де сни ча ри ма су сма тра на мо нар хи сти, а ле ви ча ри су би ли ре пу-
бли кан ци ко ји су, у кла сном сми слу, до ла зи ли из бур жо а ских сло-
је ва, јер је рад нич ка кла са тек би ла у на ста ја њу. Да нас, де сни ча ри 
мо гу би ти (и у мно гим зе мља ма је су) и ре пу бли кан ци. Ле ви ца је 
пред крај XIX ве ка би ла за го вор ник ре во лу ци о нар ног пре ла ска из 
ка пи та ли зам у со ци ја ли зам, док су пар ти је ле ви це кра јем XX и по-
чет ком XXI ве ка за го вор ни ци по бољ ша ња ка пи та ли зма ко ји је бе-
зал тер на ти ван. Ле ви ца је, то ком чи та ве дру ге по ло ви не XX ве ка, 
до ми нант но за го ва ра ла план ску при вре ду и ко лек тив ну сво ји ну, 
да би на кра ју XX ве ка при хва ти ла тр жи шну при вре ду и оп шту 
при ва ти за ци ју, ко ју су од у век про кла мо ва ле стран ке ли бе рал не де-
сни це, итд. Ов де се ви ди да је реч о тем по рал ним пој мо ви ма, ко ји 
у раз ли чи тим исто риј ским пе ри о ди ма има ју ве о ма раз ли чит са др-
жај. При том, и то је још је дан про блем, ни је реч о ду гим вре мен-
ским ин тер ва ли ма, већ о пе ри о ди ма од не ко ли ко де це ни ја. Ка да се 
има на уму да се про се чан жи вот ни век у Евро пи про ду жио на око 
80 го ди на, то зна чи да јед на иста ге не ра ци ја у свом жи во ту опе ри-
ше овим пој мо ви ма у пот пу но раз ли чи тим зна че њи ма, при че му 
„оно што по себ но од ли ку је мо дер но дру штво у на ше вре ме је стра-
хо ви то убр за ње про ме на.. Дру штве но вре ме се убр за ва и скра ћу-
је“ (В. Па вло вић, 2006: 42-43). То он да ис тра жи ва че и ана ли ти ча ре 
при ну ђу је да ко ри сте при де ве „са вре ме на“ или „мо дер на“ ле ви ца/
де сни ца (у овом тре нут ку то су нпр. оне по ли тич ке пар ти је ле ви це 
ко је се за ла жу за „тре ћи пут“, иако је тај  кон цепт већ да нас у ве ли-
кој кри зи, али „са вре ме на“ ле ви ца још ни је по ну ди ла не ки но ви ји 
кон цепт), на су прот „тра ди ци о нал ној“ ле ви ци/де сни ци (то би да нас 
нпр. би ле на ле ви ци со ци ја ли стич ке и со ци јал де мо крат ске пар ти је 
ко је ни су би ле при ста ли це „тре ћег пу та“, ре ци мо фран цу ски со ци-
ја ли сти или на де сни ци сво је вре ме но ита ли јан ски де мо хри шћа ни 
и фран цу ски де го ли сти – RPR), на су прот чак „екс трем ној“ ле ви ци/
де сни ци (ја ко бин ци у вре ме фран цу ске ре во лу ци је или да нас ко му-
ни стич ке пар ти је ко је још увек за го ва ра ју ре во лу ци о нар ни на чин 
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осва ја ња вла сти и ко је су пот пу но мар ги на ли зо ва не, бар ка да је о 
Евро пи реч или ра си стич ки на стро је на де сни ца, по пут Ле пе но вог 
На ци о нал ног фрон та у Фран цу ској). У за ви сно сти од при ме ње ног 
кри те ри ју ма, мо гу ће је го во ри ти о ви ше вр ста ле ви це и де сни це, „о 
уну тра шњој плу ра ли за ци ји ле ви це и де сни це...Ка рак те ри стич но је 
да -  у скла ду с ло ги ком и – јед но – и – дру го –гра ни це из ме ђу по ли-
тич ких по зи ци ја по ста ју не ја сним, па сход но то ме че сто мо ра ју из-
но ва би ти по ву че не и обра зло же не adhoc, про из вољ но пре ма не кој 
те ми“ (У. Бек, 2004: 346). Као при мер ди на ми ке су ко ба ко ји уки да 
гра ни це из ме ђу пар тиј ске ле ви це и де сни це, Бек на во ди „пре тва-
ра ње по ли ти ке нео ли бе рал не ле ви це у по ли ти ку нео ли бе рал не де-
сни це“ (2004: 346-347). При све му то ме, вр сте и ле ви це, као и вр сте 
де сни це, исто вре ме но по сто је, али у не ким вре мен ским пе ри о ди ма 
до ми ни ра је дан, а у дру гим дру ги (нпр. на пре ла ску из ме ђу два ми-
ле ни ју ма со ци јал де мо крат ске пар ти је су има ле зна чај ни је упо ри-
ште и ве ћу сна гу у Евро пи, у од но су на ко му ни стич ке пар ти је, док 
су пре па да Бер лин ског зи да ко му ни стич ке пар ти је би ле на вла сти 
у ис точ ној Евро пи, и ве о ма ути цај не у не ким за пад но е вроп ским зе-
мља ма.). Сто га је ни је до вољ но ре ћи пар тиј ска ле ви ца или де сни-
ца, без не ког пре ци зни јег од ре ђе ња, по што је не до вољ но ја сно шта 
се узи ма као кри те ри јум де о бе (да ли оно што је тра ди ци о нал но 
ва жи ло или оно што ва жи тре нут но као кри те ри јум ), те се прак-
тич но не мо же по у зда но зна ти шта се под тим пој мо ви ма тач но 
под ра зу ме ва. Ука зи ва ње и на ге о граф ску од ре ђе ност ових пој мо-
ва, има и те ка ко сми сла. Ду го су се на Ис то ку под пој мом ле ви це 
раз у ме ле ис кљу чи во КП, док су за пад но е вроп ски со ци ја ли сти и 
со ци јал де мо кра те сма тра не ре ви зи о ни сти ма и де сни цом, а о Де-
мо крат ској стран ци у САД се ни је ни по ми шља ло као о ле вој, иако 
се она та мо упра во сма тра ле ви цом. У са вре ме но сти, оне по ли тич-
ке пар ти је ко је се сма тра ју ле вим у Евро пи зна чај но се раз ли ку ју 
од ле вих по ли тич ких пар ти ја у Ла тин ској Аме ри ци, ко је спро во де 
та кву по ли ти ку ко ја је сна жно осло ње на на ле ви чар ске прин ци пе 
оства ре ња со ци јал не прав де и очу ва ња не за ви сно сти сво јих зе ма-
ља, да кле на оне прин ци пе ко ји су ка рак те ри са ли тра ди ци о нал ну 
европ ску ле ви цу то ком про шлог ве ка. КП Ки не спро во ди по ли ти ку 
ко ја је бит но раз ли чи та од оне ко ју афир ми ше са вре ме на за пад но-
е вроп ска ле ви ца, али и ко ја бит но од сту па од тра ди ци о нал не марк-
си стич ке ин тер пре та ци је „пу та у со ци ја ли зам“; у за пад ној Евро пи 
Зе ле ни су се про фи ли са ли углав ном као ле ви ча ри, док су у ис точ-
ној Евро пи они уче ство ва ли у де сни чар ским са ве зи ма за ру ше ње 
со ци ја ли стич ких ре жи ма са вла сти, итд.
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Ди ја лек тич ка ди хо то ми ја ле ви ца-де сни ца не мо же да за до-
во љи ни зах тев потпуности. По сто је по ли тич ке пар ти је ко је не 
при па да ју ни ле ви ци ни де сни ци, па се обим пој ма по ли тич ке пар-
ти је не по кла па (ши ри је) са зби ром оби ма пој мо ва ле ви ца и де-
сни ца. Да је то тач но, ви ди се по то ме што нај че шће ис тра жи ва чи 
не све сно пре тва ра ју ди ја лек тич ку ди хо то ми ју ле ви ца-де сни ца у 
кла си фи ка ци ју, до да ју ћи сред њи члан – пар ти је цен тра, чи ме већ 
на ста је трихотомија. Ни то ни је, ме ђу тим, ре ше ње, бу ду ћи да не ке 
пар ти је јед но став но не мо гу и не ће (вољ но то од би ја ју) да се (са-
мо)по зи ци о ни ра ју на оси ле ви ца-цен тар-де сни ца. Та кав је слу чај, 
нпр. са пар ти ја ма зе ле них (Д. На дић, 2005). У за пад ној Евро пи оне 
су, на ро чи то у пе ри о ду свог на стан ка, би ле из ра зи то ан ти ка пи та-
ли стич ке, при ме њи ва ле па ци фи стич ке ме то де де ло ва ња, у ци љу 
оства ри ва ња свог еко ло шког про гра ма, и по кон цеп ци ја ма за ко-
је су се за ла га ле оне би при па да ле ле ви ци, тј. ка ко сма тра ју не ки 
ауто ри, идеј ној кон цеп ци ји „но ве ле ви це“ (М. Бо де ман, 1987). Ула-
ском у власт у сво јим зе мља ма, углав ном у ко а ли ци ји са со ци јал-
де мо крат ским и со ци ја ли стич ким пар ти ја ма, при хва ти ле су њи хов 
кон цепт по бољ ша ња ка пи та ли зма и спро во ђе ња од ре ђе них про ме-
на уну тар по сто је ћег си сте ма, уче ству ју ћи чак и у од лу чи ва њу о 
агре си ји на Ју го сла ви ју 1999. го ди не, што је до ве ло до рас це па у 
Пар ти ји зе ле них Не мач ке (Д. На дић, 2005: 102-103),  али и до ком-
про ми та ци је идеј но па ци фи стич ке ори јен та ци је за пад но е вроп ских 
Зе ле них (М. Јев то вић, 2009: 218). Ме ђу тим, у дру гој по ло ви ни 
пр ве де це ни је XXI ве ка, ме ђу пар ти ја ма зе ле них13), укљу чу ју ћи и 
не ке за пад но е вроп ске, до ла зи до ја ча ња сна га ко је тра же ква ли-
та тив ну дру штве ну про ме ну и оне об ја вљу ју тзв. Манифестеко-
социјалиста у ко ме ка пи та ли зам као си стем оце њу ју „еко ло шки 
де струк тив ним“, за ла жу ћи се за со ци ја ли стич ко дру штво, али ко је 
ће би ти еко ло шки од го вор но. Еко ло шка од го вор ност ни је, ина че, 
би ла пред мет про грам ско-пар тиј ског ба вље ња тра ди ци о нал не ле-
ви це, иако код Марк са по сто је на зна ке ко је ука зу ју на опа сно сти 
„при сва ја ње при ро де од стра не чо ве ка“ и на ну жност схва та ња да 
је при ро да „за чо ве ка жи вот, а не сред ство за жи вот“, ка ко је он то 
из ра зио у „Еко ном ско-фи ло зоф ским ру ко пи си ма“. Зах тев за еко-
со ци ја ли змом ових стра на ка већ је до вео до то га да их ана ли ти ча-
ри увр сте ме ђу ра ди кал но ле ве пар ти је, ску па са ко му ни стич ким 
пар ти ја ма.   У ис точ ној Евро пи, ме ђу тим, Зе ле ни се фор ми ра ју са 
на стан ком по ли тич ког плу ра ли зма, као ан ти со ци ја ли стич ке пар ти-

13) Ра ди се о стран ка ма зе ле них, еко ло шким ор га ни за ци ја ма, рад нич ким и со ци јал ним 
удру же њи ма из Ар ген ти не, Аустра ли је, Бел ги је, Бра зи ла, Ка на де, Ки пра, Дан ске, Фран-
цу ске, Грч ке, Ита ли је, Швај цар ске, САД и Ве ли ке Бри та ни је у је сен 2007. го ди не об ја-
ви ли су Ма ни фест еко со ци ја ли ста.
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је, уче ству ју ћи у де сни чар ским вла да ма фор ми ра ним по сле кра ха 
ре ал со ци ја ли стич ких ре жи ма, углав ном се са мо по зи ци ју ни ра ју ћи 
као пар ти је цен тра (Д. На дић, 2005: 131).

Уво ђе ње цен тра, осим што ди хо то ми ју пре тва ра у кла си-
фи ка ци ју (три хо то ми ју), на ру ша ва и зах тев исцрпности. Цен тар 
у овом слу ча ју пред ста вља „ре зи ду ал ну гру пу“, да кле оне по ли-
тич ке пар ти је ко је су „не што из ме ђу“ ле ви це и де сни це, а упра во 
за ре зи ду ал не гру пе Ми лић зах те ва да се „што ма ње упо тре бља-
ва ју“ по што им је сми сао нео д ре ђен и пред ста вља ју „ме ша ви ну 
ра зно род них де ло ва“. При том, цен тар је то ли ко ши ри, ко ли ко су 
пој мо ви ле ви це/де сни це уже од ре ђе ни. То он да на во ди ис тра жи-
ва че да осим о цен тру, ле ви ци и де сни ци, го во ре и о ле вом цен тру 
и де сном цен тру, и та ко ова ди ја лек тич ка ди хо то ми ја пре ра ста у 
пе то чла ну кла си фи ка ци ју - пен та то ми ју (З. Сла ву је вић, 2003: 129-
162). Они ко ји, пак, те же да „ме ре“ при сут ност ле ви чар ства/де сни-
чар ства до да ју још два чла на кла си фи ка ци ји, у скла ду са ста вом 
да је ме ре ње „са мо уса вр ша ва ње и пре ци зи ра ње кла си фи ка ци ја“ 
(В. Ми лић, 1996: 599). Та два чла на су, за пра во, по ло ви: екс трем-
на де сни ца/екс трем на ле ви ца, чи ме ди ја лек тич ка ди хо то ми ја ле ви-
ца-де сни ца пре ра ста у сед мо чла ну кла си фи ка ци ју - хеп та то ми ју. 
Упра во, ова кво „ла ко“ пре ра ста ње ди ја лек тич ке ди хо то ми је ле ви-
ца/де сни ца у сед мо чла ну кла си фи ка ци ју по ка зу је ис прав ност ста-
ва С. Ми ло са вље ви ћа и И. Ра до са вље ви ћа да се ди хо то ми ја са два 
по зи тив но од ре ђе на чла на у дру штве ним ис тра жи ва њи ма по ка зу је 
као не до вољ на, и да те жи да пре ра сте у кла си фи ка ци ју, по што не 
мо же да од ра зи су шти ну у од но су ме ђу пој мо ви ма. Исто вре ме но, 
ово ука зу је и на то да Ше ши ћев став о не а де кват но сти при ме не 
фор мал но-ло гич ке ди хо то ми је код свих по ја ва и про це са „ко ји из-
ра жа ва ју сте пе не и пре ла зна свој ства“, тре ба при ме ни ти и на ди-
ја лек тич ку ди хо то ми ју ка да је реч о та квим про це си ма и по ја ва ма. 

У ди ја лек тич кој ди хо ти ми ји ле ви ца/де сни ца ја вља се про-
блем и са за до во ље њем прин ци па међусобнеискључивостигрупа
истогнивоа, што се ка ко смо већ по ка за ли не у спе шно по ку ша ва 
ре ши ти уво ђе њем пој ма „цен тра“. Ту се по ста вља и пи та ње тзв. 
„са мо по зи ци о ни ра ња пар ти ја“ као пар ти ја ле ви це/пар ти ја де сни-
це. Оно је, по пра ви лу, пре ре зул тат тре нут не по ли тич ке ко њук ту-
ре, не го ствар ног идеј ног и про грам ског по зи ци о ни ра ња стра на ка, 
за шта је до бар при мер Де мо крат ска стран ка (ДС) у Ср би ји, ко ја се 
као пар ти ја ко ја је то ком сво је вла сти спро ве ла ком плет ну при ва-
ти за ци ју у зе мљи и уве ла мо дел ли бе рал ног ка пи та ли зма, са мо по-
зи ци о ни ра као „пар ти ја ле ви це“ и чак по ста је чла ни ца СИ. Ин те-
ре сант но је он да, у том сми слу, утвр ди ти ка ко је мо гу ће и на уч но 
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ис прав но у исту гру па пар ти ја ле ви це свр ста ти та кву пар ти ју и, 
нпр. Но ву ко му ни стич ку пар ти ју Ју го сла ви је (НКПЈ), ко ја се за ла-
же за на ци о на ли за ци ју сво ји не и со ци ја ли стич ку ре во лу ци ју? 

Ко нач но, ди ја лек тич ка ди хо то ми ја ле ви ца/де сни ца не ма ни 
довољнудискриминацијскуспособност по што су гру пе ко је на ста-
ју хе те ро ге не и при кри ва ју раз ли чи то сти ко је ме ђу по ја ва ма по сто-
је, свр ста ва ју ћи их, че сто ве о ма ар би трер но, у ле ви или де сни кош. 
Ка ко би се ово из бе гло, до ла зи до сте пе но ва ња при су ства ле вих/
де сних од ли ка, али и, услед то га, до ла зи до ње ног пре ра ста ња у 
кла си фи ка ци ју.

КА ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊУ

Не ми нов но се на ме ће за кљу чак о ме то до ло шкој пре ва зи ђе-
но сти и не до вољ но сти ди ја лек тич ке ди хо то ми је по ли тич ких пар-
ти ја на ле ви цу и де сни цу у са вре ме ном дру штву. Мо гу ће је из вр-
ши ти ви шеч ла ну кла си фи ка ци ју уз по моћ ових пој мо ва, али уз 
озбиљ не ме то до ло шке не до стат ке и огра ни че ња на ко је смо ука-
за ли.  Чак и ви шеч ла на кла си фи ка ци ја ви ше до при но си на ста ја њу 
не ја сно ћа, не го што мо же да до ве де до пре ци зног на уч но-струч ног 
од ре ђе ња идеј но-по ли тич ке по зи ци о ни ра но сти не ке по ли тич ке 
стран ке. А нај че шће се раз вр ста ва ње вр ши ар би трер но у за ви сно-
сти од ми шље ња и опре де ље ња оно га ко кла си фи ка ци ју вр ши, а 
не уз стрикт ну при ме ну прин ци па де о бе. Пој мо ви пар тиј ска ле ви-
ца/де сни ца да нас мо гу би ти, сло жи ће мо се са Цве ти ћа ни ном, „са-
мо ан ти квар ни су ве ни ри по ли тич ке те о ри је, ко ји су мо жда оста-
ли при мет ни, али ко ји не ма ју ве ли ку прак тич ну, од но сно де лат ну 
ва жност“ (2008: 603).  Сло же ност дру штве них усло ва са вре ме ног 
по ли тич ког жи во та и тем по дру штве них про ме на ко је се од ви ја ју 
пред на шим очи ма, а ко је об у хва та ју и идеј не про ме не по ли тич ких 
пар ти ја као (још увек) глав них су бје ка та по ли тич ког про це са (У. 
Шу ва ко вич, 2010) сто га зах те ва ства ра ње сло же ни јих кла си фи ка-
ци ја по ли тич ких пар ти ја, пре ма чи та вом ни зу кри те ри ју ма и њи-
хо вих ин ди ка то ра. Је дан од нај зна чај ни јих би, у са вре ме ном до бу, 
био нпр. кри те ри јум кла си фи ка ци је пре ма од но су ко ји по ли тич ке 
пар ти је има ју пре ма про це су гло ба ли за ци је и иде о ло ги ји гло ба ли-
зма, бу ду ћи да је, ка ко кон ста ту је и Ги денс, баш „гло ба ли за ци ја, 
за јед но са рас па дом ко му ни зма, из ме ни ла обри се ле ви це и де сни-
це“ (1998/1999: 47). Пар тиј ску по ла ри за ци ју ле ви ца/де сни ца тре ба 
пре пу сти ти XIX и XX ве ку, а у XXI ве ку је по треб но из вр ши ти 
по но во пре по зна ва ње и име но ва ње по ли тич ких иде ја и прак тич ног 
де ло ва ња по ли тич ких стра на ка. При че му је, на рав но, ов де реч о 
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де о би пој ма по ли тич ких пар ти ја пре ма кри те ри ју му њи хо ве идеј не 
осно ве, а не о пре по зна ва њу раз ли ке из ме ђу ин те ре са обес пра вље-
них и угње те них, ве ћи не гра ђа на ко ја тра жи сло бо ду и јед на кост, 
ква ли та тив не дру штве не про ме не да би жи ве ла бо ље и ти ме је на 
ле вом по лу и оне ма њи не ко ја бри не ис кљу чи во о уве ћа њу соп-
стве ног про фи та, за шти ти соп стве ног по ло жа ја и очу ва њу со ци-
јал ног statusquo, чи ме при па да тра ди ци о нал но де сном по лу све-
та. Та ква гру ба по де ла за сно ва на на објек тив ном по ло жа ју љу ди у 
про це су ра да по сто ји, без об зи ра ко је ми тер ми не за њу ко ри сти ли, 
са мо је од у век по сто ја ло и пи та ње је су ли љу ди до вољ но раз ви ли 
сво ју свест да би су бјек тив но пре по зна ли соп стве не ин те ре се ко ји 
по чи ва ју на објек тив ном по ло жа ју у про це су ра да14) и по тре бу њи-
хо вог ар ти ку ли са ња кроз од го ва ра ју ће по ли тич ко ор га ни зо ва ње, и, 
дру го, да ли су по ли тич ке пар ти је за пра во до шле до тач ке ка да се 
оне пре тва ра ју у пред у зе ћа за осва ја ње гла со ва иза ко јих сто ји ме-
га-ка пи тал и ка да у во ђе њу њи хо вих по ли ти ка је ди ну уло гу има ју 
ин те ре си, по ли тич ке кал ку ла ци је и на год бе ко је омо гу ћу ју они ма 
ко ји су еко ном ски моћ ни да са чу ва ју и уве ћа ју соп стве ну моћ и 
бо гат ство, док идеј но-по ли тич ка и про грам ска ори јен та ци ја оп ста-
ју са мо као ре ликт про шло сти и плашт ко ји тре ба да при кри је ту 
чи ње ни цу.

Uros V. Su va ko vic

DILEMAS OF TRA DI TI O NAL DI A LEC TI CAL  
DIC HO TOMY OF PO LI TI CAL PAR TI ES TO THE LEFT 

AND THE RIGHT IN CON TEM PO RARY SO CI ETY

Sum mary
The re a sons for im pos si bi lity of con ti nu an ce of the tra di ti o nal di-

a lec tic dic ho tomy of po li ti cal par ti es to the left and the right in con tem-
po rary so ci ety and the ne ces sity of its over gro wing to clas si fi ca tion are 
met ho do lo gi cally di scus sed he re. Tem po ral and ge o grap hi cal cha rac ter 
is po in ted out of the ide as of the party left and the party right. It is al so 
po in ted out that in the ca se of clas si fi ca tion al so, re gar dless the num ber 
of mem bers, the prin ci ple of con si stency is dis tur bed, sin ce the di vi ding 

14) Не тре ба смет ну ти с ума да су се тран зи ци о не про ме не у ис точ ној Евро пи од и гра ва ле 
та ко што су их гра ђа ни ма сов но по др жа ва ли, жу де ћи за дру штвом бо га тих (ула зак у ЕУ) 
и обе ћа ним бо љим жи во том (ко ји се имао оства ри ти кроз плу ра ли за ци ју по ли тич ког 
си сте ма и оба ве зну при ва ти за ци ју до та да др жав не и дру штве не сво ји не у тим зе мља ма, 
ства ра ње сло бод ног тр жи шта и ре дук ци ју свих об ли ка со ци јал не за шти те као пред у сло-
ва бу ду ћег све оп штег бо љит ка). „На де и шан се ми ли о на гра ђа на су из не ве ре не...До би ли 
су фор мал не по ли тич ке сло бо де и пра ва у ли ку `Хајд-парк` де мо кра ти је, а из гу би ли 
со ци јал на пра ва и људ ско до сто јан ство“ (Љ. Ми тро вић, 2009: 7).
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cri te rion has been chan ged du ring the hi story, but al so the cri te ria of 
com ple te ness, ex ha u sti ness, re ci pro cal ex clu si on of gro ups at the sa me 
le vel and eno ugh ca pa bi lity for di scri mi na tion, which all must be ful fil-
led with met ho do lo gi cally cor rectly im ple men ted clas si fi ca ti ons. In the 
21st cen tury it is ne ces sary per form again re cog ni tion of po li ti cal ide as 
and prac ti cal ope ra tion of po li ti cal par ti es and na me them by the na me 
that re ally ex pres ses the ir sub stan ti ve fe a tu res.
Key words: di a lec tic dic ho tomy, clas si fi ca tion, po li ti cal par ti es, the party left, 

the party right

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Bar nes, S.H. (1998), „The mo bi li za tion of Po li ti cal Iden tity in New De moc ra ci es“, 
in S. H. Bar nes and J. Si mon (eds.) ThePostcommunistCitizen, Bu da pest: Era-
smus Fo un da tion, IPS of HAS 

Бек, У. (2004), Моћпротивмоћиудобаглобализације.Новасветскополитич-
каекономија, За греб: Школ ска књи га

Bla ir, T. (2010), AJourney, Lon don: Hutchin son
Бо био, Н. (1997), Десница и левица: разлози и смисао једне политичке ди-

стинкције, Бе о град: На род на књи га, Под го ри ца: ЦИД
Бо де ман, М. (1987), „Пар ти ја зе ле них и но ви на ци о на ли зам у СР Не мач кој“,

Марксизамусвету, бр. 1-2
Br ze zin ski, Z. (1997), TheGrandChessboard, пре ве де но на срп ски Бже жин ски, 

З. (2001) Великашаховскатабла (прев. С. Ди вјак, Р. Ка лик), Под го ри ца: 
ЦИД, Ба ња Лу ка: Ро ма нов

Ви до је вић, З. (2010), Демократијаназаласку, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 
ИДН

Gid dens, A. (1998), TheThirdWay:TheRenewalofSocialDemocracy, пре ве де-
но на хр ват ски Ги денс, Е. (1999), Трећипут:обновасоцијалдемократије, 
прев. М. Па ић, За греб:По ли тич ка кул ту ра

Го а ти, В. (1984), Савременеполитичкепартије:компаративнаанализа, Бе о-
град: Пар ти зан ска књи га

„Dec la ra tion of Prin ci ples“ (1989), Socialist International,XVIIICongress, Ju-
ne, Stoc kholm, http://www.so ci a li stin ter na ti o nal.org/vi e wAr tic le.cfm?Ar tic-
leID=31 

Ен гелс, Ф. (1947), ЛудвигФојербахикрајнемачкекласичнефилозофије, Бе-
о град: Кул ту ра 

Жо спен, Л. (2000), „Го вор на ску пу Фон да ци је „Жан Жо рес““ Па риз,де цем-
бар 

Ива њи, И. (2007), Мађарскареволуција1956, Бе о град:Са ми здат Б92 
Јев то вић, М. (2009), „Ле ви иде о ло шки иден ти тет европ ског еко ло ги зма у ис-

ку ше њу пред про бле мом Ко со ва и Ме то хи је“, аб стракт, Зборникрадова
ФилозофскогфакултетаУниверзитетауПриштини, XXXVI II/2008

Кла ус, В. (2005), „Ин те лек ту ал ци и со ци ја ли зам: ви ђе но из пост ко му ни стич-
ке зе мље у пре те жно пост де мо крат ској Евро пи“, пре зен то ва но на на уч-



УрошВ.Шуваковић Дилеметрадиционалнедијалектичке...

49

ном ску пу TheIntellectualsandtheSocialism, Исланд, на ве де но пре ма Да-
нас, ав густ

Ко шту ни ца, В, Ча во шки, К. (1990), Страначкиплурализамилимонизам:об-
новаизатирањепослератнеопозиције, Бе о град: При вред но прав ни при-
руч ник

Ку љић, Т. (2008), „Нео ли бе ра ли зам и ле ви ца: европ ски цен тар и срп ска пе ри-
фе ри ја“, у И. Мла де но вић, М. Ти мо ти је вић (ур.): Изазовииперспективе
савременелевицеуСрбији, Бе о град: Fri e drich Ebert Stif tung

Ле њин, В. И. (1975), „Про ле тер ска ре во лу ци ја и ре не гат Ка уц ки“, у: Дела, књ. 
26, Бе о град: Ин сти тут за ме ђу на род ни рад нич ки по крет 

Ла зић, М. (2008), „Кон фу зи ја на ле ви ци“, ин тер вју, Политика, 6. јул
Маркс, К. (1950), „Го вор у Ам стер да му 1872. го ди не“, у: Прваинтернациона-

ла:материјализапроучавање, збор ник до ку мен тар не гра ђе, Бе о град: Рад 
Маркс, К. (1977), Економско-филозофскирукописи, Бе о град: Про све та, БИГЗ
Мар ко вић, Б. (1994), „За пад но е вроп ска со ци јал де мо кра ти ја да нас: про грам-

ска опре де ље ња“, у У. Шу ва ко вић (ур.): Европскалевицаданас“, Бе о град
Мар ко вић, Ж.Д. (2007), Глобалнаекономија:прилогсоциолошкомпроучава-

њуглобализације, Ниш: Еко ном ски фа кул тет
Ми лић, В. (1996), Социолошкиметод, 3. изд., Бе о град: ЗУНС
Ми ло са вље вић, С, Ра до са вље вић, И. (2000), Основиметодологијеполитич-

кихнаука, Бе о град: Слу жбе ни гла сник 
Ми тро вић, Љ. (2009), Транзицијаупериферникапитализам, Бе о град: Ин сти-

тут за по ли тич ке сту ди је
Ми ха и ло вић, С. (2007), „Ле ви и де сни екс тре ми зам у Ср би ји“, у З. Лу то вац 

(ур.): ИдеологијаиполитичкестранкеуСрбији, Бе о град: Fri e drich Ebert 
Stif tung, ФПН, ИДН

На дић, Д. (2005), ПартијезеленихуЕвропи, Бе о град
Ор ло вић, С (2007), „Иде о ло ги је и про гра ми у пар тиј ским су че ља ва њи ма“, у 

З. Лу то вац (ур.): ИдеологијаиполитичкестранкеуСрбији, Бе о град: Fri e-
drich Ebert Stif tung, ФПН, ИДН

Па вло вић, В. (2006),  Друштвенипокретиипромене, Бе о град: Слу жбе ни гла-
сник

При би ће вић, Б. (1979), Социјализамкаосветскипроцес, Бе о град:Пар ти зан-
ска књи га 

Са мар џић, С. (1998), „Ле ви ца и де сни ца као по ли тич ки су ро га ти“, Новасрп-
скаполитичкамисао, вол. V, но ва еди ци ја (1998), бр. 1, Бе о град

Сла ву је вић, З. (2003), „Раз вр ста ва ње би рач ког те ла и ре ле вант них стра на ка 
Ср би је на оси „ле ви ца-де сни ца“, у Ј. Ком шић, Д. Пан тић, З. Сла ву је вић: 
Основнелинијепартијскихподелаимогућиправциполитичкогпрегрупи-
савањауСрбији, Бе о град: Fri e drich Ebert Stif tung, ИДН

Смиљ ко вић, Р. (1993), Политичкепартије, Бе о град: „Књи жев не но ви не-ко-
мерц 

Сти глиц, Џ. (2002), Противречностиглобализације, Бе о град: SBM-x
Сто јиљ ко вић, З. (2007), „Со ци јал де мо кра ти ја и по ли тич ке стран ке у Ср би ји“, 

у З. Лу то вац (ур.): ИдеологијаиполитичкестранкеуСрбији,  Бе о град: 
Fri e drich Ebert Stif tung, ФПН, ИДН

Та дић, Љ. (1996), Наукаополитици, Бе о град: БИГЗ 



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.29-52

50

To u ra i ne, A. (2000), CanWeLiveTogеther?EqualityandDifference,Cam brid ge: 
Po lity Press

Fu kuyama, F. (1989), „The End of Hi story?“, TheNationalInterest, 16,  Sum mer, 
пре ве де но на срп ски Фу ку ја ма, Ф. (1990) „Крај исто ри је?“ (прев. В. Ло-
рен цин), Трећипрограм, бр. 84

Fu kuyama, F. (1992), Endofhistoryandthelastman, пре ве де но на срп ски Фу-
ку ја ма, Ф. (2002), Крајисторијеипоследњичовек (прев. Б. Гли го рић, С. 
Ди вјак), Под го ри ца: ЦИД, Ба ња Лу ка: Ро ма нов

Цве ти ћа нин, Н (2008), Епохасонестранелевицеидеснице, Бе о град: Слу-
жбе ни гла сник, ИДН

Ше шић, Б. (1982), Основиметодологиједруштвенихнаука, Бе о град: На уч на 
књи га 

Шу ва ко вић, У. (1999), „Фа зе у оства ри ва њу докт рине`новог свет ског 
поретк а`“, Смисао, бр. 8-9

Шу ва ко вић, У. (2004), Политичкепартијеиглобалнидруштвенициљеви, Бе-
о град: Тре ћи ми ле ни јум 

Шу ва ко вић, У. (2005), „Ин стру мен ти ме ре ња успе шно сти по ли тич ких пар ти-
ја“, ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке, бр. 118/119

Шу ва ко вић, У. (2010), „О бе зал тер на тив но сти пу те ва дру штве ног раз во ја или 
о но вом дог ма ти зму с по чет ка XXI ве ка“, у М. Бо жић, С. Го лу бо вић (ур.) 
Балканупроцесуевроинтеграције–унутаррегионалниодноси, Ниш: Фи-
ло зоф ски фа кул тет – Цен тар за со ци о ло шка ис тра жи ва ња 

Шу ва ко вич, У. (2010), „По ли ти че ские пар тии как тра ди ци он ный ме ха низм 
ре пре зен та ции в со вре мен ном общ е стве“, ПолитическиеИсследования–
ПОЛИС но. 2 (116): 158-166

Abstract
Star ting from the o re ti cal po stu la te on di stin gu is hing di a lec ti cal 

dic ho tomy from clas si fi ca tion and met ho do lo gi cal cri te ria that are ne-
ces sary to ful fill when di vi ding the idea, the pos si bi lity of vi a bi lity and 
analyti cal im por tan ce of di a lec ti cal dic ho tomy of po li ti cal par ti es to the 
left and the right in con tem po rary con di ti ons is sur veyed in the work. 

The aut hor de ter mi nes that the only cri te rion that is ful fil led for 
dic ho to mo us di vi sion of the idea of po li ti cal party is the cri te rion of 
objectiveness.

When con si de ring the cri te rion of consistency, the pro blem ap-
pe ars re gar ding the di a lec ti cal dic ho tomy the left – the right. Na mely, 
the cri te ria of di vi sion (fundamentum,principiumdivisionis) on ba sis 
of which the par ti es ere con si de red as the left, i.e. the right ha ve been 
chan ging du ring the hi story. The se are tem po ral ide as that had dif fe rent 
con tent in dif fe rent hi sto ri cal pe ri ods, the re fo re when so me o ne says the 
party left or the party right, wit ho ut mo re pre ci se de ter mi na tion, it is 
not cle ar eno ugh what exactly is ta ken as di vi sion cri te rion. It sho uld be 
no ti ced al so that the ide as of the party left and the party right had dif fe-
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rent con tent ge o grap hi cally: in La tin Ame ri ca the con tem po rary left has 
de mands that are mo re si mi lar to the Euro pean left de mands from the 
be gin ning of the 20th cen tury than to the de mands of e.g. the mem bers 
of “the third way”. In ad di tion, the idea of the left and the right in Chi na 
is not iden ti cal to the Euro pean idea.

Di a lec tic dic ho tomy the left – the right can not ful fill the de mand 
for completeness. This is simply be ca u se the re are po li ti cal par ti es that 
be long ne it her to the left nor to the right, so that the sco pe of the idea of 
po li ti cal party do es not cor re spond (it is wi der) to the sum of the ide as 
of the left and the right. It can be seen that this is true be ca u se re se ar-
chers of ten un con sci o usly turn the di a lec tic dic ho tomy the left – the 
right to a clas si fi ca tion by ad ding the mid dle mem ber – the par ti es of 
the cen ter, which ma kes a three-mem ber clas si fi ca tion – the trichotomy. 
Ho we ver, it is not the so lu tion, sin ce so me par ti es simply can not and 
will not (they re ject that) (self)po si tion them sel ves at the axis the left – 
the cen ter – the right, which is the ca se of the Green par ti es.

In tro duc tion of the cen ter, ex cept for tur ning the dic ho tomy to 
clas si fi ca tion (tric ho tomy), al so dis turbs the de mand for exhaustive-
ness. The cen ter in this ca se re pre sents a “re si dual gro up”, tho se po-
li ti cal par ti es that are “so met hing in bet we en” the left and the right. 
This le ads re se ar chers to spe ak not only abo ut the cen ter, the left and 
the right, but al so abo ut the left cen ter and the right cen ter. The re fo re, 
this di a lec tic dic ho tomy out grows in to a fi ve-mem ber clas si fi ca tion – 
pen tac ho tomy or even to se ven-mem ber clas si fi ca tion – hep tac ho tomy, 
if the ex tre me left/the ex tre me right are ad ded as kinds. Just such an 
“easy” over gro wing of the di a lec tic dic ho tomy the left/the right to se-
ven mem ber clas si fi ca tion shows the cor rec tness of the at ti tu de that a 
dic ho tomy with two po si ti vely de fi ned mem bers is not eno ugh in so cial 
re se ar ches and that it tends to over grow to clas si fi ca tion sin ce it can not 
ex press the es sen ce of re la ti on ship bet we en the ide as.

A pro blem ap pe ars in the di a lec tic dic ho tomy the left/the right 
re gar ding the ful fil lment of the prin ci ple of thereciprocalexclusionof
groupsatthesamelevel, which is un suc cessfully be ing sol ved by in tro-
du cing the idea of “the cen ter”.

Fi nally, di a lec tic dic ho tomy the left/the right has not enoughca-
pabilityfordiscrimination, sin ce the gro ups that ap pe ar are he te ro ge-
ne o us and the re fo re they sup press the dif fe ren ces that exist among the 
gro ups, clas sifying them to the left or to the right ba sket, of ten very 
ar bi trary. In or der to avoid this, ra ting ap pe ars of exi sten ce of the left/
the right fe a tu res, but, due to this, it le ads to clas si fi ca tion.
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Ke e ping all the re fer red in mind, a con clu sion is im po sed on met-
ho do lo gi cal over co me and de fi ci ency of di a lec tic dic ho tomy of po li ti-
cal par ti es to the left and the right in the con tem po rary so ci ety. It is pos-
si ble to ke ep a mul ti-mem ber clas si fi ca tion with the se ide as, but with 
se ri o us met ho do lo gi cal de fi ci en ci es and li mits that has al ready been 
ex pla i ned ear li er. Even the mul ti-mem ber clas si fi ca tion of po li ti cal par-
ti es with the ide as of the left and the right con tri bu tes to the con fu sion, 
mo re than it can bring to a pre ci se sci en ti fic-ex pert de ter mi na tion of an 
ideal-po li ti cal po si ti o ning of a po li ti cal party. In the 21st cen tury, it is 
ne ces sary to per form again re cog ni zing of po li ti cal ide as and prac ti cal 
ope ra tion of po li ti cal par ti es and na me them by the na me that wo uld 
re ally ex press the ir sub stan ti ve fe a tu res, at the sa me ti me ma king mo re 
com plex clas si fi ca ti ons of po li ti cal par ti es, in ac cor dan ce with the se ri-
es of cri te ria and the ir in di ca tors.
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