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ШЕ ЗДЕ СЕ ТО СМА ШИ, НО ВИ 
ДРУШТВЕНИ ПО КРЕ ТИ И ПО ТИ РА ЊЕ 
КЛА СИЧ НЕ ПО ДЕ ЛЕ НА ЛЕ ВИ ЦУ И 

ДЕ СНИ ЦУ У ПОСТ МО ДЕР НОМ ДО БУ

Сажетак

Рад раз ма тра „пли ша ну ре во лу ци ју“ из 1968. г. и ту ма
чи ње не по сле ди це. По крет из 68΄ се раз у ме као ма ли пост
мо дер ни про тест про тив не ких ри гид но сти мо дер ни стич
ког ли бе рал ноде мо крат ског и про гре си ви стич ког на сле ђа. 
По сле ди це де ша ва ња из 68΄ су пре по зна те у по ја ви ткз. но
вих дру штве них по кре та, ко ји рас по ла жу но вим пост мо дер
ним стра те ги ја ма дру штве не бор бе. Од но вих  дру штве них 
по кре та по себ но се у раз ма тра ње узи ма еко ло шки по крет, 
те се по ка зу је ка ко он ло ги ком сво јих ак ци ја пре ва зи ла зи 
кла сич ну по де лу по ли тич ког по ља на ле ви цу и де сни цу. Рад 
ко нач но за кљу чу је да ће се у пост мо дер ном до бу у ко јем жи
ви мо пот пу но из ме ша ти кла сич не мо дер ни стич ке по ли тич
ке иде о ло ги је и иде је ства ра ју ћи но ве по ли тич ке бло ко ве од 
ко јих ни је дан ви ше не ће би ти кла сич ноле ви чар ски (ре во лу
ци ја) или кла сич но де сни чар ски (ре ста у ра ци ја) као у вре ме 
Фран цу ске ре во лу ци је, већ ће мо има ти но ву  пост мо дер ну 
си ту а ци ју ко ју ће, ме сто опо зи та ле ви це и де сни це, обе ле
жи ти опо зит цен тра и мар ги на
Кључ не ре чи: 1968, ан ти про гре си ви зам, но ви дру штве ни по

кре ти, еко ло шки по крет, ле ви ца, де сни ца, цен
тар, мар ги не
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Би ло ко је дру штво сво је смер ни це до би ја у ван ред ним 
до га ђа ји ма1 као што су ре во лу ци је, ра то ви, де мон стра ци је, 
устав не кри зе и уоп ште би ло ко је дру го де ша ва ње у ко ме 
дру штве ни рас це пи кул ми ни ра ју, та ко да је са мо ме дру штву 
по треб но но во ре де фи ни са ње ње го вих ба зич них по сту ла та.2 
На кон тих ван ред них до га ђа ја, ни шта ви ше не ће би ти исто, 
те ће се на кон сва ког со ци јал ног зе мљо тре са по ма ља ти но ве 
дру штве не вред но сти ко је ће ути ца ти на ег зи стен ци ју чла-
но ва дру штва. По след њи ве ли ки ван ред ни до га ђај у Евро пи, 
ко ји је под јед на ко уз др мао и њен За пад, као и њен Ис ток, 
би ће не ми ри из 1968. го ди не3 у ко ји ма су се по кре ну ли мно-
ги со ци јал ни сло је ви – од сту де на та, пре ко обич них гра ђа на, 
све до ин те лек ту ал них ели та. У ово ме крат ком ис тра жи ва-
њу по ку ша ће мо пре ци зи ра ти шта је но во у струк ту ри вре-
ме на до не ла ова ми ни-ре во лу ци ја и ко је је вред но сне окви ре 
оста ви ла за со бом. У том ис тра жи ва њу ће мо ми ни-ре во лу-
ци ју из 1968. го ди не срав ни ти са оном ве ли ком Фран цу ском, 
бу ду ћи да ће она би ти, као што ће мо ви де ти, и из да нак, али 
и упо ко је ње не ка да шњих ве ли ких ре во лу ци о нар них „оче-
ки ва ња“. Сто га де ша ва ња из 1968. го ди не сто је на раз ме ђи 
ре во лу ци о нар ног и по стре во лу ци о нар ног вре ме на, а Евро па 
ви ше не ће од тог до ба, ма кар до да на шњих да на, мар ши ра ти 

1 О зна ча ју ван ред них до га ђа ја, од но сно ван ред ног ста ња по дру штве но-по-
ли тич ку под ло гу, ве о ма кон ци зно и је згро ви то у Carl Schmitt, Po li tische The
o lo gie, Dun cker und Hum blot, Mun chen und Le ip zig, 1922. стр. 9.

2 Не ка дру штва ни кад ни не до ђу до сво јих ба зич них по сту ла та, по пут нпр. 
срп ског дру штва ко је го то во два ве ка жи ви у трај ној не ста бил но сти и у ко ме 
се во де пер ма нент не бор бе око ле ги ти ми те та, услед че га је сва ки ле ги ти-
ми тет „флук ту и ра ју ћи“, од но сно не ста би лан и као та кав из во ри ште ра зно-
ра зних ван ред них ста ња, ко ја су у Ср би ји, у обр ну тој ди ја лек ти ци, за пра во 
„ре дов но ста ње“. За раз ли ку од ово га, ве ћи на ста бил них европ ских дру шта-
ва (по пут нпр. бри тан ског) упа да ју у ван ред но ста ње услед кри зе не ког прет-
ход но ста бил ног ле ги ти ми те та и ре ша ва ју ту кри зу, од но сно ре де фи ни шу 
сво је ба зич не по сту ла те, ус по ста вља ју ћи ре дов но ста ње, од но сно ста бил-
ну ба зу за по нов но ва же ње не ког ста бил ног ле ги ти ми те та ко ји ће дру штву 
да ва ти ста бил ност. О бор ба ма у срп ском дру штву за тзв. „флук ту и ра ју ћи 
ле ги ти ми тет“, услед че га се стал но ре про ду ку је дру штве на не ста бил ност, 
у тек сту Н. Цве ти ћа нин, Про цес кон сти ту и са ња по ли тич ке и дру штве не 
ели те у срп ском дру штву – про блем дис кон ти ну и те та и „флук ту и ра ју ћег 
ле ги ти ми те та“, На ци о нал ни ин те рес, број 3/2010. год. VI vol. 9.

3 Пад Бер лин ског зи да 1989. је не сум њи во та ко ђе зна ча јан ван ред ни до га ђај, 
но он ни је уз бур као чи та ву Евро пу, већ са мо њен Ис ток, ма да ће, исти на, чи-
та ва Евро па осе ћа ти ње го ве по сле ди це. За раз ли ку од то га не ми ри из 1968. 
ће у ван ред но ста ње ба ци ти мно ге европ ске др жа ве и на За па ду и на Ис то ку.
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са ра зно ра зним ре во лу ци о нар ним па ро ла ма ве ру ју ћи у њи-
хо во ис пу ње ње. У том сми слу ће и ка сни ји пад Бер лин ског 
зи да би ти јед на кон тра-ре во лу ци ја, јер ће зе мље ко је су њи ме 
би ле за хва ће не пре ћи из ста ња по зи тив не, али пот пу но не ре-
а ли зо ва не, уто пи је у ста ње но вих-ста рих по ли тич ких ре а ли-
за ма и ан та го ни за ма. Сто га ће не ми ри из 1968. пред ста вља ти 
по след њи марш по зи тив них уто пи ја Евро пом, до ду ше марш 
ко ји не ће би ти су ви ше ви о лен тан.

Ми ни-ре во лу ци ја у Евро пи из 1968. г. би ће за пра во је-
дан по лу-па ци фи стич ки от пор мањ ка во сти ма гра ђан ске ци-
ви ли за ци је ко ја се ета бли ра ла на кон Дру гог свет ског ра та, 
ка да је у тзв. европ ској др жа ви бла го ста ња4 по ста вљен ин-
сти ту ци о нал ни оквир у ко ме су те сно са ра ђи ва ли уме ре ни 
кон зер ва ти ви ци као де сни цен тар са уме ре ним со ци ја ли сти-
ма као не ком вр стом ле вог цен тра. Др жа ва бла го ста ња је по-
сти гла мно ге ре зул та те у по гле ду сми ри ва ња по ли тич ких и 
еко ном ских при ли ка у Евро пи, али је и омо гу ћи ла да у том 
по ли тич ком и еко ном ском „бу му“ од ра сте јед на но ва ге не ра-
ци ја ко јој ће све у шта су ве ро ва ли ње ни ро ди те љи по ста ти 
до сад но и пре ва зи ђе но. Ге не ра ци ја ко ја је по кре ну ла де ша ва-
ња из 1968. ће на су прот ин сти ту ци о нал ним ус пе си ма др жа ве 
бла го ста ња, а че сто и ди рект но про тив њих, сво јом ра ди кал-
но шћу осло бо ди ти је дан но ви свет пост мо дер них и ве о ма не-
фор мал них стра те ги ја по ли тич ке и дру штве не ак ци је. Ипак, 
до га ђа ји из 1968. ко ли ко год би ли усме ре ни про тив та да шњег 
европ ског по ли тич ког по рет ка, без об зи ра да ли се ра ди о по-
ме ну тој др жа ви бла го ста ња на За па ду или о ре ал-со ци ја ли-
стич ком си сте му на Ис то ку, не ће ус пе ти да до ве ду у пи та ње 
са мо устрој ство тих по ре да ка ко ји ће се на кон крат ко трај них 
ко ме ша ња вра ти ти у нор ма лу. Уко ли ко по се ди це ко ме ша ња 
од 1968. го ди не не ће би ти ре а ли зо ва не у по ли тич ко-ин сти-
ту ци о нал ној сфе ри, ипак ће ова ми ни-ре во лу ци ја оста ви ти 
за со бом из ве сне дру штве не вред но сти, од но сно по ме ри ће 
вред но сни оквир Евро пе. Сто га ће та „ре во лу ци ја“ би ти је-
дан „пли ша ни“ ан ти гра ђан ски от пор пост гра ђан ском све ту, 
от пор ко ји ће свој циљ по го ди ти ве о ма бла го и по сред но, те је 

4 О европ ској др жа ви бла го ста ња као ин сти ту ци о нал ном окви ру уну тар ко-
је га су ком про мис по сти гли уме ре ни кон зер ва тив ци са уме ре ним со ци ја-
ли сти ма у  Сло бо дан ка Не до вић, Др жа ва бла го ста ња; иде је и по ли ти ка, 
ЦЕ СИД-ЦУПС, Бе о град, 2005.
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сто га и мо же мо сло бод но на зва ти „пли ша ном ре во лу ци јом“. 
Сто га нас не ће чу ди ти што ће мно ги ње ни по бор ни ци по ста-
ти ка сније водећи функционери самог постграђанског света 
(феномен хипика који су обукли одела )5, јер они никада нису 
били суштински непријатељски расположени према том све-
ту (баштинећи управо све тековине његове популарне кул-
туре), већ су само у младалачком заносу хтели да га поправе 
својим идеалима. Логика такозваних „шездесетосмаша“ биће 
да после првобитних заноса и идеалистичких прокламација 
које су тражиле све или ништа (истина, не на много виолен-
тан начин), прихвате константе постграђанског поретка и да 
покушају да унутар њих осмисле извесне постмодерне отпо-
ре свим ригидностима тог новог глобалног, либерално-демо-
кратског (на Западу), односно реал-сцоијалистичког (на Ис-
току) доба. Шездесетосмаши нису хтели да буду ни либерал-
не демократе, ни умерени социјалисти, ни умерени конзер-
вативци, ни комунисти ригидне совјетске провинијенције, 
већ су ослободили низ политичких нарација које ће се тешко 
моћи определити по линији левица-десница. Стога није чуд-
но што је један од инспиратора шездесетосмашких збивања 
у Француској, филозоф Жан Пол Сартр рекао, како преноси 
Норберто Бобио, да за њега левица и десница представљају 
„две празне кутије“.6 То ће мислити и већина његових шез-
десетосмашких истомишљеника широм Европе који ће баш 
попут чувене „изгубљене генерације“ из тридесетих година 
20. века лутати међу различитим доктринама мешајући ро-
мантизам, егзистенцијализам, натурализам и низ утопијских 
доктрина, добијајући једну специфичну политичко-идео-
лошку смешу. За разлику од старих и већ познатих партија 
које су и на Западу и на Истоку располагале својим институ-
ционалним поретцима, без обзира да ли су ти поретци били 
монистички или плуралистички, шездесетосмаши из себе 
порађају тзв. нове друштвене покрете ко ји ни су са мо пред-
ста вља ли аутен тич ну вр сту от по ра ри гид но сти ма ли бе рал-

5 Та ко ће у Евро пи у нај зна чај ни је по ли тич ке и еко ном ске ин сти ту ци је и на 
на ци о нал ном и на европ ском ни воу од по чет ка де ве де се тих па на да ље, за се-
сти низ бив ших ше зде се то сма шких бун тов ни ка, бив ших хи пи ка и бит ни ка, 
по пут нпр. ра ни јег не мач ког ми ни стра спољ них по сло ва Јо шке Фи ше ра ( 
Jo ska Fischer ).

6 Н. Бо био, Де сни ца и ле ви ца, ЦИД, Под го ри ца, 1997, стр. 15.
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но-де мо крат ског, од но сно ре ал-со ци ја ли стич ког по рет ка, већ 
ко ји су, што је бит но за на шу те му, уру ши ли раз ли ко ва ње 
кла сич не ле ви це и де сни це. Ови но ви дру штве ни по кре ти ће 
за раз ли ку од кла сич них по ли тич ких пар ти ја и по кре та ко ји 
ће сво је ак тив но сти ин сти ту ци о нал но уре ди ти, раз ви ти но-
ве пост мо дер не стра те ги је по ли тич ке бор бе ко је ће се ви ше 
ба зи ра ти на ра зно ра зним дру штве ним ак ци ја ма, не го ли на 
не ком ак тив ном уче шћу у екс пли цит ним по ли тич ким ин сти-
ту ци ја ма, те ће се сто га но ви дру штве ни по кре ти че сто на-
зи ва ти ал тер на тив ним, бу ду ћи да ће оп ста ја ти на мар ги ни 
по ли тич ких зби ва ња.7 Док ће мо у цен тру ин сти ту ци о нал ног 
жи во та има ти офи ци јел не пар ти је и по кре те, на мар ги ни ин-
сти ту ци ја ће мо има ти низ по ли тич ких на ра ци ја ко је ће, сва ка 
на свој на чин, од фе ми нист ки ња све до зе ле них ак ти ви ста, 
кри ти ко ва ти тај офи ци јел ни свет по ли тич ко га мејнстри ма. 
Та ко ће не ка да шњи опо зит ле ви це и де сни це ко ји је обе ле жио 
вре ме на кон Фран цу ске ре во лу ци је, на кон 1968. го ди не би ти 
од ме њен но вим, у пост мо дер ном вре ме ну до ми нант ним опо-
зи том цен тра и мар ги на, о че му ће ви ше ре чи би ти ка сни је 
у за кључ ку. Са да нам ва ља ис пи та ти ка ко уоп ште тзв. но ви 
дру штве ни по кре ти про из ла зе из ко ме ша ња у 1968. го ди ни.   

Са ма 1968. го ди на по ка зу је да се (пост)гра ђан ско дру-
штво бес по врат но ме ња, да по ста је све сно сво јих кри за и да 
по ку ша ва да их ре ши. Ову го ди ну мо же мо ту ма чи ти као от-
пор тех но кра ти за ци ји (пост)гра ђан ског све та и по зив да се 
(пост)гра ђан ски свет вра ти све ту жи во та. Ова го ди на се не 
мо же јед но знач но ту ма чи ти и опре де љи ва ти се за или про-
тив ше зде се то сма ша. Они су би ли љу ди ко ји су, ма те ма тич ки 
го во ре ћи, пра вил но по ста ви ли про блем, али су на рђав на чин 
по ку ша ли да га ре ше. Ипак, оно што је не сум њи во по зи тив но 
у 1968. го ди ни је сте што она пред ста вља гра ни цу по сле ко је 
(пост)гра ђан ски свет би ва ви ше за о ку пљен ла тент ном кри-
зом ко ја уну тар ње га ти ња, не го сво јим хи пер про дук тив ним 
пла но ви ма. Ве ли ка за слу га 68΄ је што је са ма иде ја про гре са, 
до та да ап со лут но до ми нант на у дру штве ној те о ри ји, озбиљ-
но до ве де на у пи та ње. Иза ску та 68΄ по ма ља се озбиљ но ли це 

7 О но вим дру штве ним по кре ти ма, о њи хо вој ва нин сти ту ци о нал но сти, ал-
тер на тив но сти и уоп ште о њи хо вој струк ту ри ве о ма те мељ но у збор ни ку 
Об но ва уто пиј ских енер ги ја (при ре дио Ву ка шин Па вло вић), Ис тра жи вач ко-
из да вач ки цен тар ССО Ср би је, Бе о град, 1987.
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пост-мо дер ног до ба ко је по ла ко пре ста је да ве ру је у тех ни ци-
стич ке сно ве Мо дер не. Ова го ди на, прем да но ше на сна га ма 
ко је су се бе на зи ва ле „на пред ним“ већ у се би са др жи и сво ју 
кон зер ва тив ну мо гућ ност тј. бу ду ћи ре а ли зам пост-ре во лу-
ци о нар ног дру штва. То је по след њи тр зај Мо дер не и ње но 
исто вре ме но упо ко је ње, јер ће се са 68΄ ко нач но умо ри ти иде-
ја свет ске ре во лу ци је (за по че та, не коћ, 1789. са ве ли ком Ре во-
лу ци јом и на ста вље на са ра зним ко му ни стич ким ре во лу ци-
ја ма) и ота да ће мо има ти низ ма лих огра ни че них по кре та ко ји 
не пре тен ду ју на ме ња ње све та, већ на ре ше ње не ких функ-
ци о нал них, крај ње жи вот них про бле ма ко је му че гра ђа не на 
раз ме ђи ми ле ни ју ма (као што су за шти та жи вот не сре ди не, 
бор ба про тив атом ске енер ги је, об но ва кон вен ци о нал них и 
ал тер на тив них ре ли гиј ских об ре да, бор ба за бо љи ста тус же-
на итд.). Свим тим по кре ти ма би ће за јед нич ко што те жи ште 
по ме ра ју од спо ља шње ка уну тра шњој ре во лу ци ји тј. ис ти чу 
уну тра шњу од го вор ност као ону ин стан цу од ко је кре ћу све 
про ме не.8 Сто га ће се мо ћи го во ри ти да 1968. го ди на пред-
ста вља да тум ро ђе ња но вих дру штве них по кре та ко ји се раз-
ли ку ју од до та да шњих хи пе ри де о ло шких мо дер ни стич ких 
про је ка та ко је су де кла мо ва ли ве ли ки иде о ло зи Мо дер не од 
Ру соа, пре ко Марк са, све до Ле њи на и Троц ког. Сто га нас В. 
Па вло вић из ве шта ва да „за не ке ана ли ти ча ре но вих по кре та, 
сту дент ски по крет – ко ји је у то вре ме до сти гао свој вр ху нац 
(ми сли се на 68΄) – обе ле жа ва ка мен ме ђаш из ме ђу ста рих 
и но вих дру штве них по кре та; он је исто вре ме но по след њи 
по крет ста ро га ти па и пр ви по крет но вог, дру га чи јег ко ва.“9 
Мо же се ре ћи да „пли ша на ре во лу ци ја“ из 1968. г. по ка зу је 
пот пу но дру га чи ју струк ту ру и обр нут смер од са ме Фран-
цу ске ре во лу ци је. Док су Фран цу ску ре во лу ци ју обе ле жи ли 
про све ти тељ ски зах те ви и док се мар ши ра ло са ра зу мом као 
глав ном па ро лом, где се чак у име ра зу ма при сту пи ло и ги-

8 Ни је по треб но мно го об ја шња ва ти да по раст ин те ре со ва ња за ре ли ги ју кра-
јем 20. ве ка про из ла зи упра во из тог вра ћа ња лоп те у уну тра шњост чо ве-
ка и из ње го ве по тре бе да бу де во ђен уну тра шњим, а не са мо спо ља шњим 
свр ха ма. Сто га је по ја ва пре ла ска бив ших марк си ста у хри шћан ство го то во 
при род на, јер ако же ље ну ствар ни су мо гли на ћи на јед ном ме сту, он да ће је, 
не ме ња ју ћи циљ, по ку ша ти про на ћи на дру гом ме сту.

9 В. Па вло вић, „Еман ци па тор ска енер ги ја дру штве них по кре та“, у збор ни ку 
Об но ва уто пиј ских енер ги ја (при ре дио Ву ка шин Па вло вић), Ис тра жи вач ко-
из да вач ки цен тар ССО Ср би је, Бе о град, 1987. стр. 15. 
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љо ти ни ра њу, ре во лу ци ју из 68΄ су обе ле жи ле пот пу но ан ти-
про све ти тељ ске и ира ци о нал не тен ден ци је те је на сту пи ла 
упра во као не ка вр ста адор нов ско-хорк хај ме ров ске по бу не 
про тив про све ти тељ ско-ин стру мен тал ног ума (по зна то је 
да су Хор ка хје мр и Адор но би ли ве о ма чи та ни и ци ти ра ни10 
уну тар „ре во лу ци о нар них“ кру жо ка 1968. г.).11 Та ко ђе „ре-
во лу ци ја“ из 68΄ афир ми ше по но во ре ли ги ју, на ко ју је би ла 
уста ла Фран цу ска ре во лу ци ја – до ду ше, не то ли ко хри шћан-
ство, ко ли ко ис точ њач ке кул то ве, ко ји ма су би ли за не се ни 
бит ни ци ко ји су уче ство ва ли у 68 .́ Но, ка сни је су се мно ги 
од ових по кло ни ка ис точ њач ких кул то ва, вра ти ли у окри ље 
кон вен ци о нал них европ ских ре ли ги ја (хри шћан ство свих де-
но и ми на ци ја, ју да и зам), па су та ко да ле ки кул то ви пре ста-
вља ли са мо про ла зну ста ни цу на пу ту ка кон вен ци о нал ној 
ре ли ги о зно сти. Та ко ђе, иако 68΄ ни шта ди рект но ни је има ла 
са хри шћан ством, сна ге ко је су је но си ле има ле су слич ни ју 
струк ту ру са хри шћан ско-уто пиј ском ле ви цом тј. са уто пиј-
ским со ци ја ли змом мо ров ског (Tho mas Mor) про фи ла, не го-
ли што су би ле бли ске про јек ту марк си стич ке про ле тер ске 
ре во лу ци је ко ја се та да „ва ља ла“ у та да шњој Ис точ ној Евро-
пи. Ко ли ко су ове тен ден ци је за пра во раз ли чи те го во ри и чи-
ње ни ца што су ше зде се то сма ши упра во у зе мља ма Ис точ не 
Евро пе, уста ли на ри гид ни ква зи-марк си стич ки по ре дак ре-
ал-со ци ја ли зма – од Че хо сло вач ке све до Ти то ве Ју го сла ви је. 

10 По себ но ће то би ти слу чај са њи хо вом Ди ја лек ти ком про све ти тељ ства.  М. 
Хорк хај мер, Т. Адор но, Ди ја лек ти ка про све ти тељ ства, Ве се лин Ма сле ша, 
Са ра је во, 1989.

11  Ха бер мас од лич но опа жа ан ти про све ти тељ ску цр ту сту дент ског про те ста 
68΄  на по ми њу ћи да су „из ко лек тив но не све сног ис пло ви ли на по вр ши ну 
они сте ре о ти пи за и ста не мач ке бор бе про тив иде ја фран цу ске ре во лу ци је 
за ко је се ве ро ва ло да су одав но пре ва зи ђе ни“. Та ко ђе, Ха бер мас од лич но 
уви ђа ди ја лек ти ку ко ју је 68΄ по кре ну ла и ме ђу до та да успа ва ним и у гра-
ђан ском дру штву ухле бље ним кон зер ва тив ци ма, те ка же да са да „по тра го-
ви ма Хај де ге ра и Ни чеа они (мла до кон зер ва тив ци ) у са свим ста ро ме тра же 
не што са свим дру го; с њи хо ве тач ке гле ди шта, у про све ти тељ ству са мо кул-
ми ни ра усуд ко ји до ла зи из да ле ка».  Ј. Ха бер мас, Но ва ин тим ност по ли ти
ке и кул ту ре, III про грам Ра дио Бе о гра да 79/1988. стр.. 142/143. Јед на ко та ко 
и Фу ку ја ма од лич но опа жа да су хи пи ци ко ја је по ро ди ла 68΄ пред ста вља ли 
про тест про тив тех ни ци стич ког и ра ци о нал ног дру штва на исти на чин на 
ко ји су не ка да  то не ка да би ли ре ак ци о нар ни и кон зер ва тив ни ро ман ти ча ри, 
док су на ис тој „ли ни ји от по ра“ и ислам ски фун да мен та ли сти, док је „у овом 
тре нут ку нај ко хе рент ни ји и нај ар ти ку ли са ни ји из вор су про ста вља ња тех-
но ло шкој ци ви ли за ци ји по крет за за шти ту жи вот не сре ди не“  Ф. Фу ку ја ма, 
Крај исто ри је и по след њи чо век, ЦИД, Под го ри ца, 1997.  стр. 106/107.
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Та ко ђе ве о ма ће би ти за ни мљи ви од је ци 68΄ у Аме ри ци, те 
иако по ли тич ко по ље у Аме ри ци ни је пред мет на шег ра да, 
ва ља ре ћи не што о ве о ма ин те ре сант ним по сле ди ца ма ове 
„пли ша не ре во лу ци је“ у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Мо же мо ре-
ћи да је 68΄ са бит нич ким и хи пи по кре том, на је дан са свим 
па ра док са лан на чин, ре ха би ли то ва ла ста рог до брог и кон-
зер ва тив ног То кви ла, ко ји се жа лио да је у Аме ри ци ка кву 
је ви део „сва чи ја па мет уоб ли че на по истом обра сцу, то ли-
ко све иду истим прав цем“.12 Упра во 68΄ у Аме ри ци уз др-
ма ва ту уни форм ност ли бе рал ног и де мо крат ског по рет ка, 
ко ји су обе ле жа ва ла опе гла на оде ла и за ли за не фри зу ре по-
пут оне ко ју је у Ај зен ха у е ро во (Dwight D. Eisen ho wer) до ба 
но сио мла ди и по лу а но ни ми аме рич ки глу мац Ро налд Ре ган 
(Ro nald Re a gan) ко ји ће јед но га да на по ста ти пред сед ник Сје-
ди ње них др жа ва, до во де ћи до крај њих кон се квен си све оно 
што је за по чео Ај зен ха у ер. Да кле, на су прот том „без лич ном“ 
све ту мла дог Ро нал да Ре га на, 68΄ пред ста вља пра ву про ва лу 
ша ро ли ко сти и бо гат ства жи во та, те до но си сво је аутен тич-
не ка рак те ре и истин ске хе ро је но вих уто пи ја ка кви су би ли 
пе сник Џим Мо ри сон (Ja mes Do u glas Mor ri son) или му зи чар 
Џи ми Хен дрикс (Jim mi Hen drix). Мо ри сон на су прот свом ај-
зен ха у ер ском оцу (отац му је био кон зер ва тив ни аме рич ки 
офи цир ви со ког ран га, ад ми рал) афир ми ше јед ну но ву-ста ру 
вит ме нов ску Аме ри ку13 ко ја је по зва на да се вра ти сво јој не-

12 Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра-
на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, ЦИД, По го ри и ца, 1990, стр. 224.

13 Ве за ност Мо ри со на за по е зи ју Волт Вит ме на (Wal ter «Walt » Whit man) до-
бро је по зна та, по што је код обо ји це по е зи ја со ци јал на и ан га жо ва на, са по-
себ ним мо ти вом аме рич ког па три о ти зма. Мо ри сон је на Вит ме но вом тра гу 
по ку шао да об но ви је дан аме рич ки „пан те и стич ки“ па три о ти зам у ко ји ће 
би ти укљу че ни и ин ди јан ци, црн ци и сва уоп ште ди вља пле ме на ко ја су га 
при вла чи ла, јед на ко као и Вит ме на. Мо ри сон по ку ша ва да тај па три о ти зам 
су про ста ви уни форм ном па три о ти зму сво га оца ко ји је био на тра гу мо дер-
ни стич ке про те стант ске по ско чи це When the Sa ints go mar ching in. На су прот 
сво ме оцу Мо ри сон је већ пост-мо де ран и оно што га по себ но чи ни за ни-
мљи вим со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма је сте чи ње ни ца да код ње га про ве ја-
ва ја сна свест да се, док су дру ге рок гру пе пе ва ле са мо о ти неј џер ским про-
бле ми ма, он мо ра обра ти ти са мој Аме ри ци, о че му све до чи култ ни ал бум 
ње го ве гру пе The Do ors – An Ame ri can Prayer. У сва ком сти ху ове му зич ке 
по е ме про ве ја ва Мо ри со но ва по ру ка Аме ри ци ко ја ће по ста ти па ро ла јед не 
ге не ра ци је ко ја ни је хте ла да бу де јед но о бра зна по мо де лу њи хо вих оче ва, 
већ ко ја је хте ла да до ђе до не ких сво јих исти на. http://www.the do ors.com/
band/jim/?fa=po e try1
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ка да шњој исти ни ко ју је во лео ста ри То квил, док Хен дрикс, 
по мај ци ин ди ја нац, а по оцу цр нац, сво јим рит мо ви ма, на до-
ве зу ју ћи се на Мо ри со на, упу ћу је по зив оној ма њин ској „обо-
је ној“ Аме ри ци о чи јој је угро же но сти, пред ти ра ни јом бе ле 
ве ћи не, го во рио опет упра во То квил,14 као и Мар тин Лу тер 
Кинг ко ји ће, упра во ове пре лом не го ди не, из гу би ти жи вот.  

Све у све му, 68΄ не тре ба схва та ти као до вр ше ње оних 
про све ти тељ ских тен ден ци ја ко је је ини ци ра ла Фран цу ска 
ре во лу ци ја, већ као ма лу об ја ву пост-мо дер ног вре ме на тј. 
пост-ма те ри ја ли стич ког вре ме на, ко је ће уста ти на Мо дер ну 
са сво јим пост-про све ти тељ ским и пост-ма те ри ја ли стич ким 
вред но сти ма, као вр стом но вог пост мо дер ног от по ра. Фран-
цу ска ре во лу ци ја ни је би ла са мо ре а ли зо ва на ре во лу ци ја, 
већ ре во лу ци ја ко ја је оти шла у екс трем ре а ли за ци је, док је 
за раз ли ку од ње, не до вр ше на „ре во лу ци ја“ из 68΄ би ла уто-
пи стич ка ре во лу ци ја ко ја ни ка да ни је до жи ве ла сво ју пот пу-
ну ре а ли за ци ју и ко ја је ви ше оста ла у ду хов ној сфе ри и сфе-
ри кул тур них вред но сти. Чак и ка да је се не ки ње ни ак те ри 
два де се так го ди на ка сни је од рек ну и, пра ве ћи ком про мис са 
ре ал-по ли ти ком, обу ку оде ла и уђу у ви со ку по ли ти ку, они 
не ће мо ћи да пот пу но по ни ште све оно што је у струк ту ри 
вре ме на ова ма ла ре во лу ци ја до не ла но во га – пре вен стве но 
у по гле ду но вих дру штве них вред но сти. Нај по зи тив ни је и 
нај трај ни је до стиг ну ће 68΄ је еко ло шки по крет као онај но ви 
дру штве ни по крет ко ји је по ни као на из во ри ма ове ма ле ре-
во лу ци је и остао ути ца јан све до да на шњих да на. Сто га ће мо 
у на ред ним ре до ви ма по све ти ти ду жну па жњу еко ло шком 
по кре ту као ег зем плар ном при ме ру тзв. но вих дру штве них 
по кре та ко ји за ла зе са ону стра ну ле ви це и де сни це.

На и ме, по зна то је по сто ја ње кла сич но-мо дер них уто-
пиј ских дру штве них по кре та по пут Ове но вих (Ro bert Owen) 
рад нич ких ко ло ни ја15 или Ко ло вог (Ge or ge Do u glas Ho ward 
Co le) „гилд ског со ци ја ли зма“ (gu ild so ci a lism)16 ко ји су про-

14 Алек сис де То квил, О де мо кра ти ји у Аме ри ци, Из да вач ка књи жар ни ца Зо-
ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, ЦИД, По го ри и ца, 1990, стр. 219/220. 
– fus-no ta 4.

15 Ис црп не ин фор ма ци је о Ове но вом ли ку и де лу у књи зи R. Be ke-Bram kamp, 
Ro bert Owen, Kom mu ni ta ri smus als Weg zu einer ge rec hte ren Ge sellschaft , 
Münster, 1989. 

16 О Ко ло вом жи во ту и де лу у књи зи A.Wright, G. D. H. Co le and So ci a list De
moc racy – Lon don, 1979.
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мо ви са ни или у 19. ве ку или на пре ла ску из 19. у 20. век. За 
раз ли ку од тих кла сич но-мо дер них уто пиј ских по кре та ко ји 
ни су оста ви ли не ког по себ ног тра га, по сле 68΄ ће би ти реч о 
но вим дру штве ним по кре ти ма ко ји ће већ де ло ва ти у пост-
мо дер ном вре ме ну ка да ће по де ла на ле ви цу и де сни цу све 
ви ше сла би ти и ка да ће ми сао о не кој кон крет ној ре во лу ци ји, 
као и о евен ту ал ној ре ста у ра ци ји, би ти све сла би ја. Сто га ти 
по кре ти не ће би ти ре во лу ци о нар ни, јед на ко као ни уто пи-
стич ки дру штве ни по кре ти из 19. или по чет ка 20. ве ка, али 
они не ће би ти ни пот пу но уто пи стич ки, јер ће пост мо дер но 
по ли тич ко по ље кроз ја ча ње по ли тич ке по ли фо ни је омо гу-
ћа ва ти њи хо ву кон кре ти за ци ју, па чак и огра ни че ни по ли-
тич ки ути цај. Јед но став но ре че но, ти но ви дру штве ни по кре-
ти ће рас по ла га ти но вим пост мо дер ним стра те ги ја ма бор бе 
ко је ни су ре во лу ци о нар не, већ пред ста вља ју спе ци фи чан и 
по не ка да ве о ма па ра док са лан спој иде а ли зма и праг ма ти зма. 
Но ви дру штве ни по кре ти су исто вре ме но и че до и упо ко ји-
тељ свих ре во лу ци ја, па и оне ше зде се то сма шке. Те о ре ти ча-
ри по пут Ф. Фе хе ра и А. Хе лер (Fe renc Fehér, Ag nes Hel ler) 
сма тра ју да ткз. но ви дру штве ни по кре ти при кра ју 20. ве ка, 
а са њи ма и еко ло шки по крет, има ју бит но дру га чи ју струк-
ту ру од ема ци па тор ских по кре та из 60-их го ди на по ме ну тог 
ве ка. На и ме, прем да су про те сти 1968. го ди не би ли ини ци-
јал на ка пи сла за по кре та ње но вих дру штве них по кре та, они, 
за раз ли ку од „пли ша не ре во лу ци је“ вре ме ном гу бе ре во лу-
ци о нар ни за нос и по ста ју ма ње кон фликт ни. Док је сло бо да 
би ла глав на вред ност ста ри јих дру штве них по кре та ко ји су 
би ли на са мом из во ри шту 1968, но ви дру штве ни по кре ти као 
сре ди шњу вред ност ис ти чу жи вот што их во ди у ба зич ни 
ан ти ре во лу ци о нар ни став сход но ко ме ни јед на ре во лу ци ја 
ни је вред на људ ског жи во та. В. Па вло вић то при ме ћу је и ту-
ма че ћи по ме ну те те о ре ти ча ре ка же да је „ста вља ње у фо кус 
по кре та жи вот као основ ну вред ност, а за не ма ри ва ње вред-
но сти сло бо де, за Фе хе ра и Хе ле ро ву до каз објек тив ног по-
ме ра ња мо дер них дру штве них по кре та уде сно“.17 По ме ну ти 
те о ре ти ча ри сма тра ју да но ви дру штве ни по кре ти не мо гу 
без ре зер ве би ти при по је ни „ле ви ци“, већ да они са мом сво-

17 В. Па вло вић, По ре дак и ал тер на ти ва, НИО Уни вер зи тет ска реч, Ник шић, 
1987. стр. 55., ис так нуо Н.Ц.
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јом струк ту ром по ни шта ва ју по де лу на ле ви цу и де сни цу, јер 
од ба цу ју не ке вред но сти по ли тич ке Мо дер не и на сто је да се 
вра те на пред мо дер не по зи ци је. Њи хо во ре зо но ва ње нај бо ље 
по твр ђу је при мер из Швај цар ске у ко јој су кон зер ва тив не сна-
ге лан си ра ле еко ло шки по крет, ко ји је та ко до шао „зде сна“ и 
ко ји је у се би спо јио па ци фи зам, еко ло шку свест, кон зер ва-
ти ви зам и ре ли ги ју. По ме ну ти те о ре ти ча ри до бро при ме ћу ју 
да по ја ва но вих дру штве них по кре та, а по себ но еко ло шког 
по кре та, „до во ди у пи та ње сам сми сао по де ле на ле во и де
сно у дру штве ним по кре ти ма.“18 То је, по на шем ми шље њу, 
сто га што ови по кре ти иду тан ком ли ни јом мо дер ног и ан ти-
мо дер ног схва та ња по ли ти ке и за јед ни це, па та ко сме шом та 
два еле мен та по ста ју пост мо дер ни, док их по ме ну ти те о ре-
ти ча ри, осе ћа ју ћи њи хо во ан ти-мо дер но усме ре ње, у јед ној 
су же ној оп ти ци ис кљу чи во по сма тра ју као пред мо дер не.19 
Ови по кре ти не же ле ре во лу ци јом сру ши ти по сто је ћи (пост)
гра ђан ски по ре дак као што су то ипак хте ли ше зде се то сма-
ши, али ни не при хва та ју, и ту је њи хо ва ве за са ше зде се-
то сма жи ма, вред но сне окви ре тог по рет ка ко ји су углав ном 
про из вод вред но сти ли бе ра ли стич ко га по ли тич ко га цен тра, 
већ се тру де да афир ми шу не ке ал тер на тив не вред но сти ко је 
су - ако их по сма тра мо из ван кон тек ста – пред мо дер не, али 
ако их по сма тра мо у кон тек сту чи та вог пре ђа шњег раз во ја 
– пост мо дер не. Упра во ће те ал тер на тив не вред но сти, би ти 
ве за но вих дру штве них по кре та са ше зде се то сма ши ма, бу ду-
ћи да ће од њих на сле ди ти им пулс су про ста вља ња по сто је-
ћим по ли тич ким, еко ном ским и при вред ним ин сти ту ци ја ма, 
с том раз ли ком што ће су про ста вља ње са да би ти све де ни-
је и ор га ни зо ва ни је тј. сла би јег ин тен зи те та и ин ди рект но, 
али ја че опе ра тив но сти и ко ор ди ни са но сти. Но ви дру штве ни 
по кре ти ће пре ма ета би ли ра ним по ли тич ким и еко ном ским 
ин сти ту ци ја ма ста ја ти као мар ги не пре ма цен тру јед на ко 
као што ће пре њих ста ја ти ше зде се то сма ши. Ре че но реч ни-
ком по пу лар не кул ту ре, пр ви ће би ти ал тер на ти ва, док ће 

18 Ибид.
19 Фе хер и Хе ле ро ва сма тра ју да се ра ди  о из ве сном сте пе ну по врат ка не ким 

пред мо дер ним вред но сти ма, при то ме од ри чу ћи овим по кре ти ма би ло ка-
кво пост мо дер но устрој ство, сво де ћи их на са мо јед ну од њи хо вих ком по-
нен ти (ону пред мо дер ну), док ће они у се би са др жа ва ти и мно го „мо дер ни-
стич ког“ сми сла за ор га ни за ци ју те ће ти ме би ти уме ре но праг ма тич ни.
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дру ги би ти мејнстрим. Као што смо ви де ли, не ки од ше зе-
де се то сма ша ће се вре ме ном при кло ни ти мејнстри му, док 
ће дру ги оста ти на мар ги на ма до ми нант них по ли тич ких и 
еко ном ских ин сти ту ци ја, али се не ће мо ћи по ре ћи да ће сви 
без раз ли ке, у мо мен ту њи хо вог бун та, об ја ви ти но ву пост-
мо дер ну си ту а ци ју у ко јој ће мар ги не уста ти на цен тар у јед-
ној „пли ша ној ре во лу ци ји“. Но ви дру штве ни по кре ти без об-
зи ра да ли се ра ди о фе ми ни стич ким про кла ма ци ја ма про тив 
му шко га ло го са20 или о еко ло шким про све ди ма про тив уни-
шта ва ња при ро де, пред ста вља ће за пра во удар са пост мо дер-
них  мар ги на на још увек мо дер ни стич ки цен тар са ње го вим 
до ми нант ним ин стру мен тал но-тех ни ци стич ким вред но сти-
ма. Мо жда ће се, ипак, ло ги ка тзв. но вих дру штве них по кре-
та нај бо ље ви де ти у еко ло шком по кре ту, ко ји мо жда је ди ни 
од свих њих има шан се да по ста не ши ре при хва ћен.        

По ја ва по кре та зе ле них мо жда нај бо ље го во ри о про-
ме ње ним пре ми са ма од ко јих се у схва та њу све та ко ји нас 
окру жу је по ла зи у пост мо дер ном до бу у од но су на кла сич ну 
по ли тич ку Мо дер ну. Та ко еко ло шки ак ти ви сти при ро ду ви-
ше не по сма тра ју као си ро ви и аморф ни обје кат и из во ри ше 
ре по ро дук тив них си ро ви на (као у Мо дер ни са ње ним до ми-
ни ра ју ћим ме ха ни ци змом ), већ као су бје кат21 ко ји, ка ко то 
ту ма чи и квант на ме ха ни ка, има сво је тај но ви те и до кра ја 
не спо зна тљи ве ва ри ја бле. Нор бер то Бо био до бро за па жа ка-
ко по крет зе ле них ру ши мно ге мо дер ни стич ке по сту ла те, па 
се та ко и про ниц љи во пи та да ли овај по крет ру ши и са му 
кла сич но-мо дер ну по ли тич ку по де лу на ле ви цу и де сни цу. 
Он кон ста ту је да се „чи ни да Зе ле ни мо гу да бу ду сма тра ни с 
вре ме на на вре ме и као де сни ца и као ле ви ца, или – ни де сни-
ца ни ле ви ца“.22 Ипак, же ле ћи да оста не до сле дан у од но су на 
на ме ру ње го ве књи ге ко јој је очи глед но свр ха би ла по ка за ти 
да по де ла на ле ви цу и де сни цу још по сто ји у свој ње зи ној 
пу но ћи, Бо био се упи ње ка ко би по ка зао да чак ни по крет 
зе ле них не шко ди тој по де ли, те да се ства ри та кви ма са мо 

20 Нпр. у фе ми ни стич кој књи зи Ju lie Mo stov, Po wer, Pro cess, and Po pu lar So ve
re ignty, Phi la delp hia, Tem ple Uni ver si tiy, 1992.

21 Јед на ко та ко ће и фе ми нист ки ње зах те ва ти да же не не бу ду ви ше тре ти ра не 
као пу ки обје кат, већ као пу но прав ни су бје кат, пра ве ћи сво ју по ли тич ку на-
ра ци ју.

22 Н. Бо био, Де сни ца и ле ви ца, ЦИД, Под го ри ца, 1997, стр. 23.
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чи не на пр ви по глед. Он сма тра да се, за ви сно од то га да ли 
се при ро да чу ва из ре ли ги о зних или пак из праг ма тич ко-ху-
ма ни стич ких раз ло га, сам по крет зе ле них мо же опре де ли ти 
по ли ни ји ле ви ца-де сни ца, те да та ко има мо ди стинк ци ју из-
ме ђу „Зе ле них де сни це и Зе ле них ле ви це“.23 Но, Бо био пре-
те ру је сма тра ју ћи да зе ле ни мо гу би ти рас по лу ће ни ста рим 
и ана хро ним иде о ло шким раз ли ко ва њи ма, по што су они, 
по на шем ми шље њу, од ре ђе ни са мим ци љем очу ва ва ња жи-
вот не сре ди не ко ји по ста је њи хо ва но ва по ли тич ка на ра ци ја, 
иако је са свим мо гу ће да у њу бу ду укљу че ни не ки еле мен ти 
до та да по зна тих иде о ло ги ја или ре ли ги ја. Но, оно што ту 
на ра ци ју чи ни но вом и што је пре ба цу је „с ону стра ну ле ви-
це и де сни це“, је сте што она мо же има ти не при ја те ље и на 
ле ви ци и на де сни ци, по што су јој не при ја те љи сви они ко ји 
се нео д го вор но од но се пре ма жи вот ној сре ди ни.24 Ако би се 
сход но то ме де си ло да нпр. при ли ком не ког ве ли ког тран зи-
та ну кле ар ног от па да, про тив то га за јед нич ки про те сту ју и 
они ко је Бо био на зи ва „зе ле ни ма де сни це“ и они ко је на зи ва 
„зе ле ни ма ле ви це“, а да тај тран зит као не из бе жан по др жи 
не ка ко а ли ци о на вла да ле вог и де сног цен тра (по пут нпр. оне 
бив ше Мер кел-Штај ма је ро ве не мач ке вла де у ко јој су за јед-
нич ки „се де ли“ кон зер ва тив ци и со ци јал де мо кра те), он да би 
би ло ја сно да ти ме па да у во ду са ма по де ла на ле ви цу и де-
сни цу. На и ме, на јед ној стра ни има ли би оне на мар ги на ма 
ко ји и по ред свих сво јих ме ђу соб них раз ли чи то сти за јед нич-
ки фор ми ра ју по ли тич ку на ра ци ју ко ја као нај ви шу вред ност 
ви ди очу ва ва ње жи вот не сре ди не25, а на дру гој стра ни оне у 

23 Ибид. str. 25.
24 Та ко Ла кер опи су је тзв. еко ло шке фун да мен та ли сте ко ји „не по ка зу ју ни ка-

кву спрем ност на ком про мис ни ти же ле да са ра ђу ју са по ли тич ким си ла ма, 
та ко да се кре ћу ка по ли тич кој изо ла ци ји и, у крај њем ис хо ду, гу бе свој зна-
чај» Вол тер Ла кер, Исто ри ја Евро пе 1945.1992. Клио, Бе о град, 1999. стр. 
536.

25 Та ко по но во Ла кер од лич но за па жа да су „да на шње стран ке зе ле них у су-
шти ни не ус кла ђе не ко а ли ци је ор то док сних еко ло га, по је ди на ца не за до вољ-
них по сто је ћим пар ти ја ма, но ве де сни це и бив ших ма о и ста, об ла сних на ци-
о на ли ста (као што су Ба скиј ци или Бре тон ци), и троц ки стич ких уље за ко ји 
се на да ју да ће сте ћи при ста ли це за сво ју ствар, по мо да ра и сек та ша, чак и 
иде о ло га но вог па ган ства». Ла кер ис ти че да се еко ло шке ор га ни за ци је де ле 
на фун да мен та ли стич ке ко је не же ле би ло ка кву са рад њу са по сто је ћим по-
ли тич ким по рет ком, и оне ко је су скло не де ло ва њу и по пра вља њу си ту а ци је 
уну тар по сто је ћег пост-гра ђан ског по рет ка, а ми мо же мо за кљу чи ти да у 
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цен тру, без об зи ра да ли се ра ди о ле вом или де сном цен тру, 
ко ји као нај ви шу вред ност ис ти чу не што дру го као нпр. „гра-
ђан ски мир и ред“ или „ба зич ни по ли тич ки кон сен зус“. 

Ка да за ђе мо с ону стра ну свих иде о ло ги ја и ка да ства-
ри по сма тра мо ка кве су у прак си, он да мо ра мо при зна ти 
да се по де ла на ле ви цу и де сни цу те шко одр жа ва у мно гим 
крај ње јед но став ним и жи вот ним си ту а ци ја ма на ше га до ба 
на по чет ку 21. ве ка. На ше пост мо дер но до ба обе ле жа ва - а 
о че му све до че из 68΄ про и за шли но ви дру штве ни по кре ти, 
а по себ но онај еко ло шки - на јед ној стра ни ан ти про гре си-
ви зам и тех но ло шки скеп ти ци зам ко ји је „изум“ кла сич не 
ро ман ти чар ске де сни це, али и де мо кра ти ја и про гре сив но 
ту ма че ње иде је сло бо де и људ ских пра ва што је „изум“ кла-
сич не про све ти тељ ске ле ви це. Та ко ће се кла сич не иде о ло-
ги је пот пу но из ме ша ти ства ра ју ћи но ве по ли тич ке бло ко ве 
са раз ли чи тим при о ри те ти ма, а ни је дан од тих бло ко ва не ће 
ви ше би ти кла сич но ле ви чар ски (ре во лу ци ја) или кла сич но 
де сни чар ски (ре ста у ра ци ја) као у вре ме Фран цу ске ре во лу-
ци је, ка да се ја сно зна ло да је де сни ца за хи је рар хи ју, а ле-
ви ца за јед на кост. Са да ће мо, бу ду ћи да је ли бе рал но-де мо-
крат ска јед на кост одав но до шла - ма кар у ин сти ту ци о нал ном 
сми слу по ли тич ке и прав не јед на ко сти, има ти но ву пост мо-
дер ну бор бу за раз ли ке, те ће ту но ви дру штве ни по кре ти 
ис ти ца ти при мат раз ли чи тих иден ти те та (еко ло шких, фе ми-
ни стич ких, кул тур них, суб кул тур них, ре ли гиј ских итд.) над 
уни форм но шћу ли бе рал но-де мо крат ске ци ви ли за ци је. Пр-
ви пост мо дер ни „уста нак“ на ту уни форм ност је би ла упра-
во „пли ша на ре во лу ци ја“ из 1968. те је ту ње на ве за са тзв. 
но вим дру штве ним по кре ти ма. Оно што је по сле ди ца тог 
„устан ка“, а што се мо жда нај бо ље ви ди про у ча ва ју ћи ло ги ку 
еко ло шког по кре та, је сте да су пре ста ле да ва же не ке кла сич-
не ди стинк ци је уну тар по ли тич ко га по ља по пут по де ле на 
ле ви цу и де сни цу. То ће би ти сто га што ће мо на јед ној стра ни 
има ти је дан цен трал ни блок тзв. по ли тич ког мејнстри ма (ле-
вог и де сног цен тра ко ји се још од др жа ве бла го ста ња кре ћу 
у ис то ме ин сти ту ци о нал ном по рет ку), а на дру гој стра ни низ 
ша ро ли ких по ли тич ких на ра ци ја раз ба ца них по по ли тич ким 

оба слу ча ја, без об зи ра да ли сто је уну тар или из ван по сто је ћег по рет ка, 
еко ло шке ор га ни за ци је по ти ру ло ги ку по де ле на ле ви цу и де сни цу. Ибид.
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мар ги на ма, а ко је ће се, што сва ка за се бе, што за јед нич ки, 
су прот ста вља ти ин сти ту ци о нал ном по рет ку ли бе рал ног, ле-
вог и де сног, цен тра ко ји ће, опет, бра ни ти свој про стор пред 
овим „уље зи ма“ са по ли тич ких ру бо ва. О овој но вој си ту-
а ци ји све до че мно ге чи ње ни це на шег до ба по пут оне да су 
ре ци мо да на шње со ци јал де мо крат ске/ла бу ри стич ке пар ти је 
у нпр. Бри та ни ји или Не мач кој бли же по устрој ству, па и по 
вред но сти ма уме ре ним кон зер ва тив ци ма оли че ним у де мо-
хри шћан ским/кон зер ва тив ним пар ти ја ма по што и јед ни и 
дру ги при хва та ју ли бе рал но-де мо крат ски по ре дак, тр жи-
шну при вре ду, им пе ра тив при вред ног ра ста итд. - са мо са 
раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма (со ци јал ном, од но сно тра ди ци о на-
ли стич ком), не го ли што су те пар ти је бли ске оним дру штве-
ним по кре ти ма (еко ло шки, фе ми ни стич ки, ра зни кул тур ни 
и суб кул тур ни по кре ти, ре ли гиј ски и фун да мен та ли стич ки 
по кре ти) ко ји сто је на ин сти ту ци о нал ним мар ги на ма. Ипак, 
мар ги не су то ли ко ша ро ли ке да је пи та ње ка ко би се до го-
во ри ле из ме ђу се бе без ве ли ких дру штве них кон фли ка та да 
ни је оног, мо жда по не ка да ри гид ног, али сва ка ко нео п ход-
ног, по ли тич ког цен тра ко ји оба вља њи хо ву ме ди ја ци ју. Би-
ло ка ко би ло, за на ше крат ко ис тра жи ва ње је нај бит ни је да 
смо по ка за ли ка ко се, упра во на при ме ру но вих дру штве них 
по кре та, ви ди да не ка да шњи кла сич ни мо дер ни стич ки опо-
зит ле ви це и де сни це ме сто пре пу шта но вом пост мо дер ном 
опо зи ту цен тра и мар ги на, а де ша ва ња из 68 ,́ ко ја смо об ра-
ди ли со ци о ло шко-фи ло зоф ском ана ли зом,  ће ту но ву пост-
мо дер ну си ту а ци ју, сво јим бур ним де ша ва њи ма, на ја ви ти и 
тра си ра ти. 
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Sum mary

The Es say is re cog ni zing “The Vel vet Re vo lu tion“, from the 
year of 1968 and in ter pre ting its ef fects. The 68’ mo ve ment is 
un der stood as small postmo dern pro test aga inst so me ri gi di ti es 
of mo dern li be ral de moc ra tic and pro gres si ve in he ri tan ce. The 
con se qu en ces of 68’ hap pe nings are re cog ni sed in so cal led, new 
so cial mo ve ment phe no me non that is ma na ging the new postmo
dern so cial ac tion stra te gi es. One of the new so cial mo ve ments, 
spe ci ally re cog ni zed, is eco lo gi cal mo ve ment, whe re fo re it is 
shown that lo gic of its ac ti ons is get ting beyond the clas si cal di vi
sion of the fi eld of po li tics, on Left and Right. The Es say is fi nally 
co ming to con clu sion that the postmo dern age we li ve in, will be 
com ple tely mi xed with clas si cal mo dern po li ti cal ide o lo gi es and 
ide as ma king new po li ti cal blocks, that ne it her one of them will 
not be clas si cal Left (Re vo lu tion) nor clas si cal Right (Re sta u ra
tion), as it was in the ti me of The French Re vo lu tion, but we shall 
ha ve new postmo dern si tu a tion mar ked by op po si tes of Cen tre 
and Mar gins. 
Key words: 1968, an tipro gres si ve, new so cial mo ve ment, eco lo

gi cal mo ve ment, left, right, cen tre, mar gins
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Resume                                                    

This pa per shows that, when we go beyond all ide o lo gi es 
and when we lo ok at things in prac ti ce, the di vi sion bet we en Left 
and Right is no mo re va lid at the be gin ning of the 21st cen tury. 
An no un ce ment of this ti me “beyond the Left and the Right” was 
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in the events of 1968., which this pa per analyzes. So our post
mo dern age is mar ked by (and the pro of is de ri ved from the 68’s 
New so cial mo ve ments, espe ci ally the Green mo ve ment)  on the 
one hand; tec hno lo gi cal skep ti cism and an tipro gres si vism which 
are “in ven ti ons” of the clas sic ro man tic Right  and on the ot
her hand; de moc racy and pro gres si ve in ter pre ta tion of ide as of 
fre e dom and hu man rights as the “in ven ti ons” of clas si cal En
lig hten ment Left. In that way clas si cal po li ti cal ide o lo gi es will 
be com ple tely mi xed, cre a ting new po li ti cal blocs with dif fe rent 
pri o ri ti es, and no ne of the se blocks will no lon ger be a clas sic Left 
(Re vo lu tion) or the clas sic Right (Re sto ra tion) as in the French re
vo lu tion, when the Right fo ught for the hi e rarchy, the Left for equ
a lity. In stead this old “mo dern” strug gle for equ a lity/hi e rarchy, 
now we ha ve a new post mo dern strug gle for dif fe ren ce and the 
socal led. New so cial mo ve ments will emp ha si zed the pri macy of 
dif fe rent iden ti ti es (en vi ron men tal, fe mi nist, cul tu ral, sub cul tu ral, 
re li gi o us, etc.) over uni for mity of the li be ral de moc ra tic ci vi li za
tion. The first post mo dern “upri sing” on that uni for mity was just 
the “vel vet re vo lu tion” of 1968. and this is its con nec tion with the 
socal led. New so cial mo ve ments. The con se qu en ce of this “upri
sing” (that can be per haps best il lu stra ted by exa mi ning the lo gic 
of the Green mo ve ment) is that they ha ve ce a sed to apply so me 
clas sic ide o lo gi cal dis tin cti ons such as that on the Left and Right. 
It will be so be ca u se on the one hand we ha ve a cen tral block of 
the socal led. the po li ti cal ma in stre am (Cen treleftand Cen tre
right, which are sin ce the Wel fa re sta te in the sa me in sti tu ti o nal 
or der), and on the ot her si de a se ri es of co lor ful po li ti cal nar ra ti
ves from po li ti cal mar gins, which will, each alo ne or all to get her, 
op po se this li be ral in sti tu ti o nal or der of the left and right Cen tre, 
which will, in turn, de fend its spa ce aga inst the se “in tru ders” 
from a po li ti cal ed ge. For our short sur vey is most im por tant that 
we show how on an exam ple of the New so cial mo ve ments (espe
ci ally the Green mo ve ment) that aro se from 68’ events, we can see 
that the for mer clas sic mo der nist op po si te bet we en the Left and 
the Right le a ves the pla ce to a new post mo dern op po si te bet we en 
the Cen tre and the Mar gins.

 Овај рад је примљен 27. јуна 2011. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 19. септембра 2011. године.


	NI 2-2011 final
	0-0-1-prva str
	0-0-sadr-1
	1-00
	1-01


