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Ове године навршило се пет година од самоубиства фран-
цуског историчара, публицисте и политичког активисте 

Доменика Венера (Dominique Venner). Венер, који је чврсто веро-
вао у нужну везу између речи и дела, није живео обичан живот, па 
ни његова смрт није била обична, ако се тако нешто за смрт може 
казати. Његово самоубиство било је симболички чин, чин протеста 
због декаденције француског друштва, пропасти оних вредности у 
Европи у које је он веровао, губитка идентитета, распадања поро-
дице и легализације истополних бракова, те опасности која прети 
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од необуздане имиграције. То јасно долази до изражаја из његове 
опроштајне поруке, али и из последњег интервјуа који је недуго 
пред смрт дао немачком часопису Сецесија (Sezession). За место на 
коме ће себи одузети живот, Венер је изабрао „симболично место“, 
катедралу Нотр Дам у Паризу. Прошле године изашао је немачки 
превод најутицајнијег Венеровог политичког списа За позитив-
ну критику. Изворни текст објављен је анонимно на француском 
1962. године, а настао је у време док је аутор служио затворску 
казну због учешћа у пропалом покушају генералског пуча против 
генерала Де Гола и његове владе, чији је циљ био промена курса 
по питању француског Алжира. Будући да сам текст није дугачак, 
књига поред немачког и француског уводника, доноси још и по-
следњи Венеров интервју, његово опроштајно писмо и још један 
краћи текст који је такође написао пред смрт. Када се један аутор 
одлучи на тако екстреман корак као што је одузимање сопственог 
живота, јер „држи за нужно да се жртвује“, односно јер жели да 
„пробуди успаване савести“ (85) поставља се питање какве идеје 
стоје иза тога? Спис За позитивну критику даје добар основ да би 
се схватио Венеров чин.

Реч је о књижици која представља више један мало дужи чла-
нак или манифест него књигу у правом смислу речи. У овом мани-
фесту се Венер, који је целог живота припадао десници, одваја од 
„старе“ деснице, залажући се за неку „нову“ и другачију десницу, 
као позитивну или конструктивну. То би била основа да се Венер 
прогласи заговорником „нове деснице“, али то није тако једностав-
но. Ознака „нова“ десница сама није нова и до сада се користила у 
различитим државама за различите феномене, односно различите 
групације, па су чак и у оквиру саме „нове“ деснице могли да се 
препознају различити и међусобно супротстављени правци. Тако 
су у „нову“ десницу убрајани и Роналд Реган и Маргарет Тачер, 
понекад Роџер Скрутон, незаобилазни Ален де Беноа, „нова демо-
кратска десница“ у Немачкој, круг око часописа Сецесија, Хениг 
Ајхберг, Драгош Калајић, Томислав Сунић, нео-монархистичке 
групе, етно-плуралисти… У Хрватској је једно време постојала 
„Нова хрватска десница“ иза чега се крило старо усташтво. У чи-
тавом том хаосу једино је сигурно да „нова“ десница није „стара“, 
и да она то не жели да буде, при чему није увек лако рећи ни шта би 
биле карактеристике „старе“ деснице. Кад год је неко са деснице, 
или од истраживача желео да своју позицију учини привлачном 
или да некоме налепи етикету, могао је мирне душе са свом озбиљ-
ношћу да посегне за концептом „нове деснице“ под који се може 
подвести све, а да се истовремено не каже апсолутно ништа, осим 
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што се потцртава мистика „новог“. Исто се може рећи и за данас 
помодни термин „алтернативна десница“. Стога не треба да чуди 
што многи од етикетираних одбијају да се идентификују са „но-
вом“ десницом, или што они промућурнији истраживачи ако већ 
употребљавају овај појам, то чине у множини. Ипак, ако је „нова“ 
десница свуда, поставља се питање шта се догодило са „старом“ 
десницом?

Важно је истаћи да овај спис није настао као дело историчара 
(Венер ће се тек касније посветити каријери историчара), него по-
литичког активисте коме је мање стало до разјашњавања појмова, 
а више до програма и акције. То је дакле, колико и мана, толико 
и предност ове књиге, јер сопствену позицију излаже јасно и не-
двосмислено. Истовремено, реч је о једном од стратешких списа 
који су одлучујуће утицали на развој радикалног национализма на-
кон Другог светског рата и без кога се појава „нове“ деснице не би 
могла замислити.

Дакле шта је Веренова „нова“ десница? Аутор се у овом спи-
су заиста одваја од традиције француске деснице. Он није конзер-
вативац, ни монархиста, те раскида са наслеђем Шарла Мораса, 
односно национализмом Мориса Бареса, па чак и са националном 
државом којој претпоставља „европски национализам“ и европски 
федерацију. Уместо конзервативних аутора, Венер за свог путовођу 
бира Ничеа (и у опроштајном писму, Венер тражи раскид са „ме-
тафизиком бесконачног“ коју сматра одговорном за сав погрешан 
развој модерне /86/), што га у односу на конзервативце чини куди-
камо радикалнијим. Тако је његово непријатељство према режиму 
и одбацивање парламентаризма било изразито и бескомпромис-
но. Такође, Венер не само да је био антилиберал, антидемократа 
и антикапиталиста него се у свом радикализму супротстављао и 
хришћанству у коме је видео клицу космополитизма, егалитаризма 
и индивидуализма. За разлику од традиционалне, католичке дес-
нице Венер стоји на биологистичким позицијама и није загледан 
у прошлост. Од класичне деснице га одваја и одбацивање „слепог 
антикомунизма“. У време када је настала ова књига, Венер је био 
међу ретким десничарима који су показивали отворену нетрпељи-
вост према Америци, која је тада важила за савезника против кому-
низма. Занимљиво је и да код Венера нема ни трага од неког култа 
вође или било чега сличног, односно да се он јасно дистанцира од 
пристајања уз великог човека и спасиоца. Такође, поред доктри-
не Венер тражи дело, чин и акцију. Чак и у последњем интервјуу 
који је дао он захтева да се „речи ојачају делом“, чак и да се ако 
је потребно за уверења жртвује и сопствени живот (81, 88). Да је 
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то била озбиљна мисао, а не поза доказ је он сам. Када се акценат 
стави на ову активистичку страну Венерове мисли, није чудо да 
је један од његових хероја (поред Немца Ернста Саломона) нико 
други до Лењин (Венер чак тражи десног Лењина /37/), у коме он 
види успешног творца разумљиве доктрине и стратега моћи. За-
право, Венер је у овом спису толико радикалан да се може рећи 
да га много више ствари повезује са левицом, него са конзерва-
тивном десницом, што су препознавали и конзервативци које је 
одбијао Венеров радикализам. Међутим, Венер верује да је тиме 
што је радикалнији истовремено и дубљи традиционалиста, бољи 
аристократа, изразитији елитиста, али и више окренут будућности 
од конзервативаца „старе“ деснице. Вредности до којих му је стало 
сежу до Хомера (86). Такође, ако је стање радикално лоше, онда 
нема потребе за половичним решењима, него оно мора да се ра-
дикално мења. Речју, потребна је револуција, а то је, сматрао је 
Венер, ствар елитистичке, дисциплиноване и посвећене мањине. 
Разлика између „старе“ и „нове“ деснице је се код Венера огледа 
у његовом разликовању између „националних“ и „националиста, 
односно између нереволуционарних и револуционарних.

Непосредан повод за Венеров спис је француски губитак Ал-
жира. Реч је о питању које је, свакако, повезано са питањем про-
пасти француског колонијалног царства, али је оно и много више 
од тога, јер за Французе Алжир није био само колонија. Венер је 
и сам добровољно учествовао у сукобу у Алжиру. Њега, међутим, 
не занима шта је у Алжиру могла или шта није могла да учини 
држава, војска, власт, политичари... Њему је стало до анализе соп-
ственог табора и одговора на питање где је његова страна оманула, 
зашто није искористила ситуацију и шта се у томе треба изменити. 
Ово не треба да чуди, јер је губитак Алжира био преломни догађај 
за хетерогену француску десницу. 

У идејном смислу Венер свом табору замера идеолошку 
збуњеност и наивност, конформизам, сентиментализам и површни 
патриотизам, те пола века застареле одговоре (26-27). У органи-
зационом смислу, ствар не стоји ништа боље. Десница је карије-
ристичка и опортунистичка (и то како међу врховима, тако и међу 
нижим редовима, који се лако дају заваравати), оптерећена фан-
тазијама о конспиративном деловању, или са друге стране склона 
бесмисленим, очајничким, погрешно усмереним, појединачним 
насилним акцијама, и у крајњој линији недисциплинована и ха-
отична (28-30). У том смислу, Венер експлицитно одбацује насиље 
и конспиративну борбу и залаже се за дуготрајан интелектуални и 
политички рад. Такође, уместо уједињења свих десних снага, он 
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заговара одвајање националиста од „националних“, активиста од 
компромитованих политичара и опортуниста. Ипак, организациона 
слабост деснице долази као последица светоназорне слабости, што 
даље подразумева потребу стварања нове национал-револуционар-
не теорије, односно „револуционарне свести“. „Без револуционар-
не доктрине, револуција је немогућа“. Чак и када узима на себе 
милитаристичку форму, револуционарна борба је у првој линији 
психолошка (36). Иако употребљава изразе као што су теорија или 
доктрина, Венер захтева много мање од тога. Он неће апстрактно 
учење, него више упутство за мишљење и деловање – Лењина са 
деснице.

Основа Венерове мисли је подела између духовног принци-
па национализма, као носиоца креативних и духовних вредности 
Запада и материјализма, било у његовом марксистичком или либе-
ралном руху. При томе се национализам схвата као „херојско схва-
тање живота“ и „повратак коренима народне заједнице“ (38), он 
ствара нови политички поредак на основу заслуге и вредности, док 
је материјализам исто што и декаденција. У основи, реч је о борби 
између народа (односно народне заједнице) са једне стране и орга-
низованих интересних група са друге. Или ће у тој борби заједница 
ограничити интересе, или ће интересна олигархија експлоатисати 
народ. Материјализам у човеку види само једнодимензионалну, 
привредну животињу која производи и троши. Све што омета тај 
процес мора да нестане, па материјализам нужно води потпуном 
нивелисању. Са друге стране, национализам је изданак духовног 
принципа, човекове тежње да законе материје стави ван снаге. Ре-
зултат тог настојања су наука, уметност, етичка правила. Тиме је 
борба између национализма и материјализма, заправо претворена 
у борбу цивилизације и декаденције, принципа квалитета и кван-
титета, логике саможртвовања и логике профита, „етике части“ и 
„ропског морала“. Већ овде се јасно види да Венеров национали-
зам није егалитаристички. Он је аристократски, јер од човека тра-
жи сталну борбу и напрезање, освајање стварне вредности људског 
достојанства. 

Наравно, као националисти, Венеру није стало до цивилиза-
ције уопште, него до европске цивилизације, коју схвата као ари-
стократску и херојску. 

Код Венера нација постаје и легитимациони основ, али не у 
демократском значењу. За њега је легитимна она власт која води 
рачуна о праву нације, а то право није писано, него створено то-
ком повести (43). Ова магловита формулација нема други смисао 
него да легитимише национал-револуционарну елиту. Венеру је 
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мање стало до система, а више до тога да заједницу воде природне 
вође, људи челичне воље, спремни на саможртвовање, који су 
предодређени за службу заједници, јер „судбину човечанства не 
одређују ни електричне машине, ни учењаци“ (44). Зато је задатак 
новог друштва да одабира и образује елиту. У истом смислу ни 
привреда код Венера, као један од елемената друштвеног живота, 
не треба да служи сама себи, него нацији, те мора бити подређена 
политичком животу. Задатак нове националистичке привреде је, 
према Венеру, да укине доминацију капиталистичке и технократ-
ске касте, заштити раднике, а да не угрози постојање породичног 
предузетништва.

Ипак, Венеров национализам не стаје на границама национал-
не државе, него постаје европски, будући да су европским наро-
дима прети иста опасност. Разједињени Европљани ће пропасти, а 
само уједињени могу преживети, те представљати непобедиву моћ 
(48). При томе се Венер, ипак, изричито дистанцира од било каквог 
космополитизма или нивелације, али и од Европе под доминацијом 
једне нације. Упркос не баш најјаснијем Венеровом концепту ев-
ропског уједињења, сигурно је да његово виђење европске федера-
ције не кореспондира са моделом Европске уније.

Са оваквим схватањима могло би се оштро полемисати или би 
се барем аутору могла поставити бројна питања. Први проблем је 
његова доста слободно одређење национализма, који код Венера 
добија наглашено анти-егалитарне црте. Да у историји национа-
лизам није био анти-егалитаран и аристократски, него врло често 
ишао напоредо са либерализмом, демократијом или социјализмом, 
односно да је и сам често деловао нивелишуће није потребно по-
себно наглашавати. Истина, Венер спомиње потребу за новим де-
финисањем национализма (64), али не каже ништа више од тога, 
па то ново дефинисање може бити схваћено на различите начи-
не. Друга бољка је Венеров покушај да раздвоји Западну цивили-
зацију од хришћанства. Он заборавља да је хришћанство једина 
форма трансценденталне вере на Западу (Едгар Ј. Јунг). Када жели 
да сачува „аутентичност“ европске цивилизације, али с оне стране 
хришћанства, то звучи помало празно, као да Венер о култури го-
вори рефлексно, не упуштајући се у то што тај појам заправо зна-
чи. Везивање Европе за античко наслеђе свакако има смисла, али 
успостављати директну везу векове који садашњу Европу одвајају 
од античког света је, у најмању руку, наивно. Тако упркос исправ-
ном акцентовању питања идентитета као основног („најпре мисти-
ка, после политика“ /81-82/) Венер на њега не даје потпун одговор. 
Није беспрекорно ни Венерово изједначавање европске културе и 
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хероизма, јер не само да је етика части присутна и ван Европе, 
можда најснажније у Јапану, него са друге стране и дух материја-
лизма има своје корене у Европи, који сежу до антике. Венер као 
да заборавља да либерализам, који му толико смета, није увезен у 
Европу са стране, него се у њој развио. У том смислу, право пи-
тање за Венера било би како се рађа материјализам и зашто долази 
до декаденције? Било би добро да се пре говора о материјализму 
рашчисти и то питање. Такође, није јасно ни шта би требало да 
представља основу за европску уједињење. Венер, истина, помиње 
заједничку цивилизацију, заједнички простор и заједничку судби-
ну, али без детаљније елаборације. Чак и када би се то схватање 
прихватило, остаје питање зашто припадност истој цивилизација 
захтева и политичко јединство Европе? Наравно, увек остаје ар-
гумент да је уједињење потребно како би се успешно конкурисало 
другим великим силама, али то је више безбедносни или економ-
ски него идентитетски аргумент, и представљао би обрт од главног 
(идентитетско) ка споредном (економско). Такође Венер не каже ни 
који све народи припадају Европи која треба да се уједињује. Он 
признаје да границе „челичне завесе“ нису границе Европе, али 
пропушта да каже где се оне налазе, што се посебно односи не 
само на источне границе, него и на питање положаја западне Аф-
рике, коју Венер експлицитно помиње (49). 

Свакоме ко се бави историјом десне мисли Венерова књижи-
ца може бити корисна, док је неизбежно штиво за све оне који се 
занимају за „нову“, радикалну десницу, односно за национализам. 
Из Венеровог манифеста се јасно разазнаје да радикална десница 
није интелектуална пустара, да њено залагање за дело и жртву није 
пуко фразирање, те да она поседује много више бунтовничког и 
неконформистичког него што то делује на први поглед. Та „нова“ 
десница, иако елитистичка, не одбацује конкретан рад са масама. 
Поред тога она је и дубоко плуралистичка, будући да без задршке 
прихвата не само постојање различитих и несамерљивих култура, 
него ту различитост схвата као услов човековог постојања „Људи 
постоје само кроз оно што их разликује: клан, племе, град, нацију, 
културу, цивилизацију, а не кроз оно што им је, чисто анимално, 
заједничко, сексуалност или потреба за храном“ (77). Уједначени и 
нивелисани свет значи нестанак културе и нестанак човека. „Нова“ 
десница прихвата да „сваки народ има своје богове“, што подразу-
мева да одбија било какво наметање страног и било какав културни 
империјализам. Такође, ова књижица указује на то да идејна ради-
калност мишљења и бескомпромисност деснице не подразумева 
и склоност насиљу. „Комплоти не решавају проблеме, они су чак 
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штетни“; „Нису методи, него циљ оно што одликује револуционар-
ну организацију. Методи зависе једино од спољних околности (…) 
Вербални радикализам и апокалиптична претеривања нису никада 
допринели успеху национализма, сасвим супротно“ (65). 

 Овај рад је примљен 3. новембра 2018. године, а прихваћен за штампу на састанку Ре-
дакције 21. новембра 2018. године. 395
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