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Сажетак
На осно ву су мар не ана ли зе пар тиј ских про гра ма мо же се за-

кљу чи ти да се шест ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји мо гу раз вр ста-
ти, услов но ре че но, у че ти ри ди стинк тив не иде о ло шке фа ми ли је: 
јед ну гру пу чи не ор то док сни ле ви ча ри (СПС) и со ци јал-де мо кра-
те (ДС), дру гу на ци о нал-по пу ли сти (СПО) и или бе рал ни по пу ли-
сти (СРС), по себ ну гру пу чи не “на род ња ци” (ДСС), и на по слет ку, 
(нео)ли бе ра ли (Г17 Плус). ДСС је би ла нај до след ни ја у очу ва њу 
сво је из вор не иде о ло шке ма три це. СПС и СПО у иде о ло шком сми-
слу ни су зна чај ни је на пре до ва ле у по сма тра ном пе ри о ду од про те-
кле две де це ни је. ДС и СРС су би ле нај о длуч ни је од свих оста лих 
ре ле вант них пар ти ја у пра вље њу иде о ло шких пре ско ка, на ро чи то 
у до ме ну еко ном ско-со ци јал них по зи ци ја на ре ла ци ји ле ви ца-де-
сни ца. Иде о ло шка ма три ца Г17 Плус је у нај ве ћој ме ри нор ма тив-
но кон зи стент на. Мо же се уочи ти гру пи са ње ве ћи не ре ле вант них 
пар ти ја у де сном по ли тич ком по љу – нео спор но се ту свр ста ва ју и 
СРС и СПО и ДСС и Г17 Плус. Две пре о ста ле пар ти је, СПС и ДС 
ду го роч но се опре де љу ју за кон ку рен ци ју уну тар ле вог спек тра по-
ли тич ког по ља Ср би је. 
Кључ не ре чи: иде о ло ги ја, по ли тич ке пар ти је, СПС, СПО, ДС, ДСС, СРС, 

Г17 Плус, ле ви ца, цен тар, де сни ца, со ци ја ли сти, со ци јал-
де мо кра те, „на род ња ци“, по пу ли сти, (нео)ли бе ра ли. 

Па ра лел но са про це сом на стан ка и кон со ли да ци је пар тиј ског 
си сте ма у Цен трал но-Ис точ ној Евро пи ана ли ти ча ри су у про те кле 
две де це ни је кон стант но вр ши ли иде о ло шку ре ин тер пре та ци ју по-
ли тич ког пеј за жа сва ке зе мље по на о соб. Про блем са ко јим су се 
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при том су о ча ва ли је сте у то ме што су тра ди ци о нал ни кон цеп ти 
ле ви це и де сни це, од но сно њи хо ве иде о ло шке ни јан се, би ли ису-
ви ше со фи сти ци ра ни да би би ли при ме њи ви на ана ли зу пар тиј ског 
си сте ма ко ји је био in statunascendi. Још ве ћи про блем је био у 
то ме, ка ко је то ука зао Вер мерш, што је кон цепт ле ви це и де сни це 
био пер вер ти ран у то ку че тр де сет го ди на ко му ни стич ке дик та ту-
ре. Пост ко му ни стич ка дру штва на сле ди ла су из об ли че не кон цеп-
те „ле ви це“ и „де сни це“. На и ме, ко му ни стич ки ре жим је ко ри стио 
ле ви чар ске иде је у функ ци ји ле ги ти ми зи ра ња нај ар би трар ни јих 
фор ми вла сти. За вре ме ко му ни зма се од ви јао про цес „уни ште ња 
је зи ка ле ви це“, та ко да су нај пле ме ни ти ји кон цеп ти по ста ли по ве-
за ни са нај од бој ни јим ка рак те ри сти ка ма ко му ни зма. Ре чи као „со-
ци ја ли зам“ или „со ци јал но“ би ле су без на де жно кон та ми ни ра не. С 
дру ге стра не, схе ме за пад не по ли ти ке ни су мо гле да обез бе де ја сан 
увид у по ли тич ки и пар тиј ски си стем у Цен трал но-Ис точ ној Евро-
пи. У За пад ној Евро пи кон цеп ти ле ви це и де сни це су за до би ли ре-
ла тив но фик си ра на зна че ња, ко ја омо гу ћа ва ју аде кват ну по ли тич-
ку ана ли зу и ре ду ку ју мо гућ ност не спо ра зу ма. На За па ду Евро пе, 
ука зу је Вер мерш, ле ви ца је иден ти фи ко ва на са де мо крат ским, плу-
ра ли стич ким, су ве ре ним дру штвом од го вор них гра ђа на у ко ји ма 
ре гу ла тив на уло га јав них вла сти (др жа ве) до при но си иде ји со ци-
јал не и еко ном ске јед на ко сти и еко ло шки од го вор ног дру штва. Ако 
се ова де фи ни ци ја узме у об зир, ве ћи на ис точ но е вроп ских пар ти ја 
се мо ра ла кла си фи ко ва ти у де сни цу. Да кле, по ли тич ка си ту а ци ја 
је би ла за и ста са свим но ва. Илу стра тив но је ову по те шко ћу кла си-
фи ко ва ња из ра зио је дан од ли де ра со ци јал де мо крат ске пар ти је у 
Пољ ској, ре кав ши, у по ку ша ју да опи ше иде о ло шку по зи ци ју сво-
је пар ти је: она се на ла зи „За пад но од цен тра“. У ствар но сти су се 
уну тар јед не пар ти је мо гла на ћи ста но ви шта ко ја су би ла и ле ви-
чар ска и де сни чар ска, бу ду ћи да су их пар тиј ска ру ко вод ства че сто 
ме ња ла, од из бо ра до из бо ра. Та ко је јед на пар ти ја мо гла да има 
(нео)ли бе рал не еко ном ске по гле де по пи та њи ма при ват не сво ји не 
и при ва ти за ци је, а да исто вре ме но ис ка зу је ве о ма слич не по гле де 
за пад ној со ци јал де мо кра ти ји у по гле ду пи та ња со ли дар но сти, со-
ци јал не си гур но сти, не за ви сних син ди ка та, итд. Сто га је Вер мерш 
ука зао да у ана ли зи пост ко му ни стич ких пар ти ја тре ба пре ва зи ћи 
ети ке те ле ви це и де сни це, и тра га ти за идејама и вредностима 
(Ver me ersch, 1992: 2, 4, 5, 6 passim). Сва ова за па жа ња мо ра ју се 
има ти на уму ка да се до но се за кључ ци о иде о ло ги ји по ли тич ких 
пар ти ја у Ср би ји.

Симп то ма тич но је да су нај ре ле вант ни је пар ти је у Ср би ји 
по ку ша ле, у тре нут ку свог осни ва ња, да се иде о ло шки по зи ци о-
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ни ра ју та ко што су се де кла ри са ле као ле ги тим не “на след ни це” 
исто риј ских пар ти ја ко је су пре ста ле да де лу ју на кон Дру гог свет-
ског ра та, бу ду ћи да су ко му ни сти ус пе ли да ефи ка сно за тру сва ку 
њи хо ву де лат ност, ус по ста вља ју ћи јед но пар тиј ски мо но пол вла сти 
(цф. Ко шту ни ца, Ча во шки, 1990). Од свог осни ва ња, по чет ком 90-
их до да нас, пар ти је одр жа ва ју овај свој „осни вач ки мит“ у на сто-
ја њу да ус по ста ве не по сто је ћу ве зу исто риј ског кон ти ну и те та са 
пред рат ним ви ше стра нач ким „злат ним до бом срп ске де мо кра ти-
је.“1) Де кла ри шу ћи иде о ло шки и ор га ни за ци о ни кон ти ну и тет са 
по је ди ним од исто риј ских пар ти ја, пост ко му ни стич ке пар ти је су 
на сто ја ле да де кла ри шу њи хо во екс клу зив но пра во на за сту па ње 
од ре ђе них иде ја. Нај пре ће се ДСде кла ри са ти као ле ги тим ни на-
ста вљач де ло ва ња Де мо крат ске стран ке ко ју је 1919. го ди не осно-
вао Љу бо мир Да ви до вић, прем да је де ло ва ње ове стран ке фак тич-
ки за мр ло у пе ри о ду 1945-1948. го ди не. Че тр де сет го ди на ка сни је 
(11. де цем бра 1989) у Бе о гра ду, гру па углед них ин те лек ту а ла ца 
са оп шти ли су на кон фе рен ци ји за но ви на ре да пред рат на Де мо-
крат ска стран ка об на вља свој рад2) и по зва ли гра ђа не да при сту пе 
„пр вој опо зи ци о ној стран ци у Ср би ји.“ Да би па ра докс био ве ћи, 
три го ди не ка сни је, на кон рас це па уну тар ДС, и но во на ста ла ДСС 
та ко ђе ће јав но де кла ри са ти сво је „ко ре не“ у пред рат ној Де мо крат-
ској стран ци. Слич но чи не и тран сфор ми са ни ко му ни сти: СПС у 
про гра му из 1992. де кла ри ше да „чуваинастављасоцијалистичке
идеје,апосебноидејународнесамоуправеизадругарства,којује
удругојполовинидеветнаестогвеказаступаоСветозарМарко-
вић“. СПС се на да ље по зи ва на „социјалистичкеидејеМарковића,
МитеЦенића,ВасеПелагићаиСрпскесоцијалдемократскепар-
тијеподруководствомДимитријаТуцовића“ ко је су би ле „про-
жетедухомдемократизмаислободарства“. На по слет ку ће се и 
СРС на осни вач кој скуп шти ни 1991. де кла ри са ти као след бе ни ца 
„српских радикала и нашег великог идејног родоначелникаНико-
леПашића“, тач ни је Срп ске на род не ра ди кал не стран ке осно ва-
не 1881. ко ја је, ка ко ис ти чу са вре ме ни ра ди ка ли, оста ла код Ср ба 
упам ће на као „најјачаполитичкаснаганашегнародауXИXвеку,
ањенвођа,НиколаПашић,каонајвећисрпскидржавник јошод
цараДушанаСилног.“ Ова „из ми шље на тра ди ци ја“ пред ста вља ла 
је ни шта ви ше не го исто риј ски фал си фи кат јед но стра но де кла ри-
са ног кон ти ну и те та. 
1) Реч је о још јед ном срп ском ми ту ко ји је де ми сти фи ко ва ла исто ри чар ка Ду брав ка Сто-

ја но вић у сво јој сту ди ји по све ће ној „Ср би ји и де мо кра ти ји у пе ри о ду 1903-1914.“

2) Фак тич ки, из у зев књи жев ни ка Бо ри сла ва Пе ки ћа и ди си ден та у ег зи лу Де си ми ра То ши-
ћа, ни ти је дан од чел ни ка “но ве” Де мо крат ске стран ке ни ка да ни је био члан пред рат не 
Де мо крат ске стран ке. 
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Скло ност пар тиј ских ели та да на овај на чин ина у гу ри шу 
свој по ли тич ки ле ги ти ми тет мо же се при пи са ти чи ње ни ци да су 
оне то ком пр ве де це ни је ус по ста вља ња пост ко му ни стич ког плу-
ра ли зма још увек би ле у свом ин фан тил ном до бу, док ни пар тиј-
ски ни ти со цио-еко ном ски си стем ни је био фор ми ран, та ко да је 
би ло те шко го во ри ти о овим по ли тич ких гру па ци ја ма у за пад ном 
сми слу - као о пар ти ја ма ко је ор га ни зу ју и ре пре зен ту ју ин те ре се 
раз ли чи тих со ци јал них ста ле жа. Пар ти је су, ка ко на да ље за па жа 
Вер мерш, пр вен стве но ре флек то ва ле иде о ло шке, со ци о ло шке и 
кул ту ро ло шке пре фе рен ци је но вих по ли тич ких ели та у Цен трал-
но-Ис точ ној Евро пи – та ко да су по је ди ни ана ли ти ча ри по ли тич ке 
пар ти је ока рак те ри са ли као сво је вр сне „ин те лек ту ал не клу бо ве“ 
(György Mar kus). На и ме, пар ти је су на ста ја ле као по ли тич ке ор-
га ни за ци је љу ди ко ји су има ли слич не ста во ве, уку се, ис ку ства и 
по гле де (или пред ра су де) о на ци ји, др жа ви, ко му ни зму, цр кви, итд. 
Исто вре ме но, ове су ели те има ле ве о ма сла бе, ако ика кве ве зе са 
син ди ка ти ма или рад ни ци ма, од но сно дру гим не-ин те лек ту ал ним 
сло је ви ма дру штва. Из у зев бив ших ко му ни ста, про фе си о нал на по-
ли тич ка кла са тек је тре ба ло да бу де фор ми ра на у це лој Цен трал-
но-Ис точ ној Евро пи – опо зи ци о ни ли де ри су по чет ком 90-их би ли 
тек по ли ти ча ри-ама те ри (Ver me ersch, op.cit: 10).

Би ло ка ко би ло, по те шко ће око иден ти фи ко ва ња нор ма тив-
них узо ра пар ти ја су оста ле. На и ме, не мо гу ће је са мо на осно ву 
оног што су пар ти је са ме де кла ри са ле из вр ши ти раз вр ста ва ње 
пар ти ја у иде о ло шке фа ми ли је - families spirituelles, по узо ру, на 
при мер, на кла си фи ка ци о ну схе му ко ју је раз вио Кла ус фон Бој ме 
(Kla us von Beyme, 1985) на при ме ру пар ти ја За пад не Евро пе. Дру-
ги про блем ко ји оте жа ва иде о ло шку кла си фи ка ци ју је чи ње ни ца да 
су пар ти је скло не ком би но ва њу еле ме на та раз ли чи тих по ли тич ких 
иде о ло ги ја и еко ном ских те о ри ја и трен до ва, ко ји су че сто не су-
клад ни, чак и кон тра дик тор ни. Као тре ће, за пар тиј ске про гра ме 
је симп то ма тич но при ме ти ти да “ре чи не ће да сто је мир но”, тј. да 
оно што је да нас на пи са но на је дан на чин, кроз из ве сно вре ме мо-
же да се про ту ма чи на дру ги, ко ји мо же у ве ли кој ме ри да од у да ра 
од из вор ног зна че ња. По ред ових оп штих окол но сти, у по ли тич-
ком по љу по је ди них зе ма ља, а на ро чи то Ср би је, си ту а ци ја се мо гла 
опи са ти као suigeneris. Плу рал ни пар тиј ски и по ли тич ки си стем 
Ср би је се фор ми рао услед еска ла ци је ору жа них ет нич ких су ко ба 
на тлу Ју го сла ви је, ме ђу на род не изо ла ци је и санк ци ја, све оп ште 
еко ном ско-по ли тич ке, јед ном реч ју - ци ви ли за циј ске кри зе, ко ја 
је кул ми ни ра ла у кам па њи бом бар до ва ња Ср би је од стра не НА ТО 
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али јан се. Ови мул ти пли ци ра ни кри зни ин пу ти у ве ли кој су ме ри 
оте жа ва ли кон со ли да ци ју по ли тич ких пар ти ја и пар ла мен та ри зма 
у Ср би ји. Ипак, про те кле су две де це ни је от ка ко је ус по ста вљен 
ви ше стра нач ки си стем у Ср би ји и мо гу ће је, с ве ћом ме ром по у зда-
но сти, иден ти фи ко ва ти иде о ло шке по зи ци је нај ре ле ва ни јих по ли-
тич ких пар ти ја. У про те клих го то во два де сет го ди на (1990-2009), 
као нај зна чај ни је, у скла ду са Сар то ри је вим кри те ри ју ми ма ре ле-
вант но сти3) су се по твр ди ле сле де ћих шест пар ти ја: Со ци ја ли стич-
ка пар ти ја Ср би је (СПС), Срп ски по крет об но ве (СПО), Де мо крат-
ска стран ка (ДС), Срп ска ра ди кал на стран ка (СРС), Де мо крат ска 
стран ка Ср би је (ДСС) и Г17 Плус.

ЛЕВИЦА:ОРТОДОКСНАЛЕВИЦА(СПС)
ИСОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТЕ(ДС)С

Тран сфор ми са на ко му ни стич ка пар ти ја – Социјалистичка
партијаСрбије (СПС) по сто ја но одр жа ва сво је сто жер но упо ри-
ште у ле вом иде о ло шком по љу. Ди стинк тив но у од но су на оста ле 
стран ке у Ср би ји, СПС се де кла ри ше као „чу вар“ ле ги ти ма циј ског 
ми та ко му ни зма. У про гра му из 1990. ре че но је да СПС „чуваи
развијаантифашистичкеислободарскевредностиНародноосло-
бодилачкогратаисоцијалистичкереволуције,јер...представља-
јунаставакдугогодишњеборберадничкогпокрета,социјалиста
и комуниста.“ Ан ти фа ши зам и со ци ја ли зам оста ће две те мељ не 
иде о ло шке те ко ви не ове пар ти је, ко јих се не ће од ре ћи ни на кон 
па да с вла сти, 2000. го ди не. У про гра му СПС из 1992. ова, та да 
вла да ју ћа пар ти ја су че ља ва свој про грам с про тив ни ци ма. Из ме ђу 
оста лог, СПС твр ди да „партиједесниценудестара,уСрбијивећ
испробанаинеуспеларешења:монархију,клерикализам,брутал-
нианархичникапитализамдеветнаестогвека,парламентаризам
безодвајањазаконодавнеиизвршневластиибезобликанепосред-
недемократије,унекимслучајевимаекстремнинационализамбез
икаквих обзира према националниммањинама.“ Чи ње ни ца је сте 
да је СПС у сво јим про гра ми ма успе шно скри ва ла на ци о на ли зам 
и екс пан зи о ни стич ке ци ље ве сво је по ли ти ке, де кла ра тив но из ра-
жа ва ју ћи то ле рант не ста во ве пре ма на ци о нал ним ма њи на ма. Њен 
ле ви чар ски иден ти тет био је на ро чи то из ра жен у за ла га њу за твр-
до кор ни ета ти зам у еко но ми ји, по ку шај очу ва ња „дру штве не“ као 
3) Сар то ри на гла ша ва два кри те ри ју ма ре ле вант но сти: по сти за ње из бор ног цен зу са од 5 

по сто или по се до ва ње ко а ли ци о ног, “уце њи вач ког” по тен ци ја ла, про ис те клог на осно ву 
ре зул та та на не ко ли ко уза стоп них из бо ра на цен трал ном (у слу ча ју Ср би је – ре пу блич-
ком, прим. Д.В.) ни воу (цф. Сар то ри, 1976: 121-125). 
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др жав не сво ји не, и ње но про ти вље ње при ва ти за ци ји и за ко ни ма 
тр жи шта. Ова је пар ти ја ди стинк тив но у од но су на оста ле ре ле-
вант не пар ти је оста ла за го вор ник др жав ног со ци ја ли зма. На и ме, 
ре то ри ка још увек ва же ћег про гра ма СПС из 1992. свр ста ва срп-
ске со ци ја ли сте у “ре тро”, “ор то док сне ле ви ча ре”, ко ји чак ни су ни 
по ку ша ли да фор му ли шу аутох то ну плат фор му “но ве ле ви це”, по 
узо ру на не ке дру ге пост ко му ни стич ке, или за пад но е вроп ске со ци-
јал де мо крат ске пар ти је. 

Прем да је још у про гра му из 1992. го ди не ре че но да је циљ 
СПС ула зак у члан ство Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле (СИ), 
СПС све до да на шњих да на ни је ус пе ла да оства ри овај свој циљ. 
Тач ни је, по чет ком 90-их СПС је твр ди ла да је кључ ни услов за ула-
зак у СИ “уколикозаједносцрногорскимсоцијалистима (ДПСЦГ, 
прим. Д.В.)оствариСоцијалистичкупартијуЈугославијеилиСа-
везсоцијалистаЈугославије“, до че га ни је до шло. Но, и да је сте, то 
не би по мо гло да две вла да ју ће пар ти је ко је су то ком 90-их знат но 
до при не ле еска ла ци ји рат них су ко ба у Ју го сла ви ји бу ду при мље-
не у Ин тер на ци о нал ну. Прем да су се (рат не) окол но сти про ме ни-
ле, ста во ви СПС, по све му су де ћи, ни су - ин ди ка тив но је да СПС 
још увек ва же ћим де кла ри ше њен про грам из 1992. го ди не. На 7. 
Кон гре су СПС, одр жа ном 2006. ова је пар ти ја усво ји ла Про грам-
ску де кла ра ци ју у ко јој кон ста ту је: “нашадоследностниједогма-
тизам”, већ ”доказ да су уверењаи циљеви које смопрепознали
те историјске 1990. године са нашом партијом и нашим пред-
седником СлободаномМилошевићем, издржали пробу времена и
сваискушењакоја јепреднаспоставилаисторијаиреалност”. 
Со ци ја ли сти Ср би је, ре че но је “остајутоштосу:партијадемо-
кратскелевицеослоњенанасветрадаиокренутабудућности.” 
У овој про грам ској де кла ра ци ји та ко ђе је ре че но да је СПС “леваи
патриотскапартијакојаиматрајноичврстоупориштеунаро-
ду,којаимаидејнуснагуикојаимаполитикуиисторијскуборбу
насвојојстрани.” На да ље је ре че но да СПС “нећедабудепартија
којаћепоправљатидивљикапитализам, каошточиненекена-
водносоцијалдемократскестранке”, већ да су они “партијакоја
имасвојпројекатдруштваионсезоведемократскисоцијализам,
никакоублаженикапитализам.” По зи ци ја СПС је, у иде о ло шком 
сми слу па ра док сал на: бу ду ћи да је по нов но ус пе ла да као ко а ли-
ци о ни парт нер до ђе на по зи ци је вла сти, од ње се оче ку је да на чи-
ни од луч ни ји ре форм ски пре скок са по зи ци је ор то док сне ле ви це 
на по зи ци ју бли жу ле вом, со ци јал де мо крат ском цен тру. С дру ге 
стра не, упра во ње на до след ност у одр жа њу из вор не крај ње ле ве 
по зи ци је кључ ни је раз лог за што за ову пар ти ју гла са ре ле вант-
ни број твр до кор них при ста ли ца-би ра ча. Да кле, уко ли ко се од лу чи 
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на иде о ло шку ре фор му, СПС ри зи ку је да из гу би иде о ло шку ло јал-
ност би ра ча и њи хо ву из бор ну по др шку. 

На да ље, по сто ји још јед но па ра док сал но об ја шње ње за што 
СПС, и док је би ла пар ти ја на вла сти, и на кон то га, ка да је си-
лом при ли ка пре шла у опо зи ци ју, ипак ни је на чи ни ла од луч ни ји 
ис ко рак, ко ји ве ћи на ана ли ти ча ра од ње оче ку је – да се про фи ли-
ра као со ци јал де мо крат ска пар ти ја. На и ме, пут со ци јал де мо кра ти-
је је био „пут ко јим се ре ђе иде“, не са мо на овим про сто ри ма, 
већ и у ре ги о ну це ле Цен трал но-Ис точ не Евро пе. Ис тра жи ва чи 
су, на и ме, за па зи ли да је у вре ме на стан ка плу рал ног пар тиј ског 
си сте ма, мно го лак ше би ло ода бра ти „со ци ја ли стич ку“ не го „со-
ци јал де мо крат ску“ иде о ло шку ети ке ту. Иде о ло шки имиџ со ци јал-
де мо кра ти је мо рао се гра ди ти из по чет ка – „од ну ле“, бу ду ћи да су 
ко му ни сти ус пе ли да на мет ну не га тив ну пер цеп ци ју пре ма „опор-
ту ни стич кој“ со ци јал де мо кра ти ји, јер је она сма тра на за нај го рег 
иде о ло шког не при ја те ља ко му ни зма.4) Ка ко је за па зио Вер мерш, у 
по је ди ним зе мља ма Цен трал но-Ис точ не Евро пе где је, по ред ко-
му ни стич ке, би ло на кон Дру гог свет ског ра та до зво ље но и де ло-
ва ње не ких дру гих пар ти ја, де мо хри шћа ни и ли бе ра ли су мо гли 
да уста но ве „са те лит ске пар ти је“, али ко му ни сти то ни ка да ни су 
до зво ли ли и со ци јал де мо кра та ма. Та ко да су со ци јал де мо крат ске 
пар ти је има ле ве ли ке по те шко ће да се на мет ну као су пер и ор ни је 
од пар ти ја „де мо крат ског со ци ја ли зма“ – што је би ла иде о ло шка 
фор му ла ко ју су пре у зе ле бив ше ко му ни стич ке пар ти је. Вер мерш 
кон ста ту је – со ци јал де мо крат ским пар ти ја ма је би ло су ђе но да их 
се не раз у ме, чак и ка да су се де кла ри са ле као ле ви цен тар (Ver me-
ersch, 1992: 12).

На тра гу овог ре зо но ва ња, ин ди ка тив на је и чи ње ни ца да је-
ди на од срп ских пар ти ја ко ја је ус пе ла да уђе у члан ство ме ђу на-
род не асо ци ја ци је ле вих пар ти ја – Со ци ја ли стич ку ин тер на ци о на-
лу, ни је по те кла из та бо ра ле ви це. На и ме, реч је о чи ње ни ци да је у 
члан ство Ин тер на ци о на ле, 2003. го ди не ус пе ла нео че ки ва но да уђе 
стран ка ори ги нер но ли бе рал но-де мо крат ске, а не со ци ја ли стич ке, 
од но сно со ци јал де мо крат ске про ве ни јен ци је. Реч је о Де мо крат-
ској стран ци. Зна чај но је, на да ље, ис та ћи да је ДС при мље на у 
члан ство СИ у ста ту су пар ти је на вла сти. Ин те ре сант но је, сто га, 
по бли же осмо три ти у че му се са сто ји „ле ви“, или „со ци јал-де мо-
крат ски“ иден ти тет ове пар ти је. 

У про те клом пе ри о ду од го то во две де це ни је, ег зем плар но 
је по зи ци о ни ра ње Демократскестранке(ДС). По те кла из, услов-
4) Илу стра тив на је опа ска Ми ше Ђур ко ви ћа ко ји ука зу је да су Еуард Берн штајн и Ото Ба-

у ер ско ро не по зна ти ауто ри у на шој кул ту ри (Ђур ко вић, 2007: 175, фт. 5).
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но ре че но, “де сног” - ли бе рал но-де мо крат ског по ља ова ће пар ти ја 
ис по љи ти ве ли ку до зу ре ал-по ли тич ке праг ма тич но сти у ево лу ци-
ји сво је иде о ло шке ма три це. На ста ла као стран ка ин те лек ту а ла ца, 
ДС је би ла у мо гућ но сти да у свом пр вом про гра му из 1990. из-
ло жи убе дљи ву нор ма тив ну ма три цу ли бе ра ли зма у еко но ми ји и 
де мо кра ти је у по ли ти ци. У тре нут ку ње ног осни ва ња ни је би ло ни-
ка квих на зна ка да би ова стран ка јед ног да на мо гла, или же ле ла, да 
уђе у члан ство Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле. Ипак, у про гра му 
ДС из 1995. из ло же ни су и по ка за те љи на осно ву ко јих је мо гу ће 
(ре)кон стру и са ти и „ле ву“ ин кли на ци ју ове стран ке. На и ме, 1995. 
го ди не ДС се де кла ри ше као „модернаграђансканароднапартија
либералнеоријентације”. По том је де таљ ни је об ја шње но да је ДС 
“либералнапартија” јер ве ру је у “иницијативупојединца,уњегову
моралнуаутономију,његовразумињеговукреативност.” На да-
ље, ДС се де кла ри ше као “странкацентра” - због то га што сво јим 
де ло ва њем “обезбеђујеравнотежуоправданихпрограмскихциље-
вадеснеилевеполитичкетрадиције.” Од по ли тич ке де сни це ДС 
пре у зи ма “уважавањенационалнеисторије,бригузапородицукао
основу грађанског система вредности, програм економског раз-
војаитржишнеконкуренције.” Из ле ве по ли тич ке тра ди ци је ДС 
пре у зи ма “бригузасиромашнеислабе,социјалнусолидарносткао
изразполитичкевољедаценумодернизацијеидруштвеногразвоја
несмејуплаћатисамонајсиромашнији,нитидаплодовемогуда
убирусамосоцијалнонајјачиилинајсналажљивији.” Би ла је ово 
све о бу хват на де фи ни ци ја ле ги ти ма циј ске ма три це, као и све до-
чан ство о из у зет но ва жној спо соб но сти ове пар ти је да па жљи во 
про ми сли и де кла ри ше сво је иде о ло шке по зи ци је, у че му оста ле 
стран ке ни су би ле та ко успе шне.

Ме ђу тим, ка ко се на кнад но ис по ста ви ло, ДС је, у од но су 
на дру ге ре ле вант не стран ке, би ла нај ви ше скло на да вр ши иде-
о ло шке и кон цеп ту ал не пре ско ке из из вор но “де сног”  - ли бе рал-
ног, у “ле во” - со ци јал де мо крат ско, а по том опет у (нео)ли бе рал-
но иде о ло шко по ље (што је ње на по зи ци ја у про гра му из 2001). 
У про гра му ДС из 2001. (не)оче ки ва но се кон ста ту је да по ли ти ка 
ове стран ке „ниједогматска,онајепрагматична,усмеренанаре-
шавањепроблема, анена спровођењедогми.“ДС утвр ђу је: „ми
смостранкапринципа,анеидеологије“ – „интересујунасрезул-
тати,анеидеолошкаправоверност“ – „затосмотолерантнии
флексибилни.“ Бу ду ћи да је осво ји ла по зи ци је вла сти, са да се ДС с 
пу ним пра вом ле ги ти ми зи ра као “снагареформи” у про це су тран-
зи ци је ка де мо крат ском уре ђе њу. Ме ђу тим, про блем са овим но-
вим праг ма тич ним “пре о бра ће њем” ДС је сте у то ме што је он са мо 
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де кла ра тив но де зи де о ло ги зи ран, док се у од ред ни ца ма про гра ма 
ДС из 2001. мо гу пре по зна ти по став ке “ис точ но е вроп ског та че-
ри зма”. На ро чи то је то из ра же но у ње ним ста во ви ма пре ма “со-
ци јал ној прав ди.” Док је у про гра му из 1995. на гла ша ва ла на че ло 
“социјалнеодговорностиисолидарности” ус про ти вив ши се тран-
зи ци о ном ка пи та ли зму на лик на “сурови laissez-faireкапитализам
XIX века,” у про гра му из 2001. ДС по мир љи во кон ста ту је да би 
“хендикепиранепојединцекојисуиспалиизтрке” (тр жи шне, прим. 
Д.В.) тре ба ло ”опремитиивратитиуигру,анедаостанупасив-
ни посматрачи и примаоци социјалне помоћи”. Па ра док сал но је 
да ДС из ра жа ва ова кав ми ни мал ни сте пен со ци јал не сен зи бил но-
сти у тре нут ку ка да обла чи сво је но во со ци јал де мо крат ско ру хо и 
ула зи у члан ство Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле (2003. го ди не). 
Да кле, и за ову стран ку оста је отво рен, још увек не ис ко ри шћен 
ши рок ма не вар ски про стор да про фи ли ра иде о ло ги ју по узо ру на 
за пад но е вроп ску со ци јал де мо кра ти ју. Ипак, на кон уби ства ли де ра 
стран ке Зо ра на Ђин ђи ћа, и до ла ска на че ло стран ке по ли ти ча ра 
мла ђе ге не ра ци је, пред во ђе них Бо ри сом Та ди ћем, ова стран ка ни-
је на чи ни ла од ва жни ји ко рак у том сме ру. Ли де ри ове стран ке су 
мно го успе шни ји на ин тер на ци о нал ном умре жа ва њу стран ке – ДС 
је 2006. ус пе ла да до би је и ста тус по сма тра ча у Пар ти ји европ ских 
со ци ја ли ста (ПЕС). На до ма ћем те ре ну, вре ме ће по ка за ти да ли 
је ДС у ста њу да кон ци пи ра про грам „но ве ле ви це“ на по ли тич кој 
сце ни Ср би је. 

Прет ход на су мар на ана ли за је по ка за ла да су се две вла да-
ју ће пар ти је у Ср би ји за вре ме свог ман да та на вла сти опре де ли ле 
за по ли тич ки курс ле ви це: СПС у по след њој де це ни ји XX ве ка и 
ДС у пр вој де це ни ји XXI ве ка. Ин те ре сан тан је овај иде о ло шки 
ку ри о зи тет, с об зи ром на ди ја ме трал ну су прот ност њи хо ве иде о-
ло шке про ве ни јен ци је. На рав но, ове две пар ти је се ни ка ко не мо гу 
свр ста ти у „исти (иде о ло шки) кош“ – на про тив, али сва ка од њих 
ис ка зу је, у ве ћој или ма њој ме ри, „ле ви чар ску“ ин кли на ци ју. Што 
ука зу је на по тре бу да се као нај ва жни ји ис так ну сле де ћи за јед нич-
ки про бле ми, ко ји су за па же ни у „ле вом“ по ли тич ком по љу и у 
дру гим зе мља ма пост ко му ни стич ке Евро пе. Вер мерш ука зу је на 
„исто риј ске сла бо сти де мо крат ске ле ви це“ у ре ги о ну Цен трал но-
Ис точ не Евро пе и на чи ње ни цу да се ле ви чар ска пар ти ја ко ја ис ти-
че ка та лог кла сич них со ци јал но-де мо крат ских зах те ва и ко ја успе-
ва да се чвр сто по ве же са син ди ка ти ма – у прак си те шко фор ми ра. 
Јер, сва ко ко пре тен ду је да се де кла ри ше као со ци ја ли стич ка или 
со ци јал де мо крат ска пар ти ја, мо ра да при хва ти у за да так из у зет но 
те шку исто риј ску ми си ју: да ор га ни зу је рад нич ку кла су по ли тич ки 
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и да еко ном ски бра ни ње не со ци јал не ин те ре се. Про блем је што је 
ко му ни стич ки си стем оста вио иза се бе дез о ри јен ти са ну, и у мно-
гим слу ча је ви ма апа тич ну рад нич ку кла су, ко ја по не где на ли ку је 
ду ху рад ни штва из 20-их го ди на XX ве ка. Мен та ли те те мно гих 
ис точ но е вроп ских рад ни ка ка рак те ри ше за па њу ју ћа по ли тич ка на-
ив ност, пре ко ра вре дан етос (не)ра да и ду бо ко не по ве ре ње пре ма 
ко ле га ма рад ни ци ма и со ци јал ним ор га ни за ци ја ма, за шта ве ли ки 
део кри ви це при па да бив шем ко му ни стич ком си сте му. Спрем ност 
за ко лек тив ну ак ци ју и со ли дар ност је по ти сну та, а не до ста так де-
мо крат ске све сти очи гле дан, ис ти че Вер мерш (Ver me ersch, op.cit: 
12, 13). Пар ти је „ле ви чар ске“ ин кли на ци је ипак из бе га ва ју да се 
обра ћа ју и да ор га ни зу ју ту и та кву рад нич ку „кла су“ персе, већ 
го во ре о пра ви ма „за по сле них“, или су жа ва ју фо кус на дру ге со-
ци јал не сло је ве и кла се: при ват не пред у зет ни ке, се ља ке, или, пак, 
сред њу кла су – ко јој се на ро чи то обра ћа и ко ју пре фе ри ра упра во 
ДС. На и ме, пр ви пут до шав ши на власт (у окви ру ко а ли ци је Де мо-
крат ске опо зи ци је Ср би је – ДОС), ДС ће у свом но вом про гра му из 
2001. го ди не из ло жи ти ви зи ју Ср би је XXI ве ка као зе мље „прете-
жносредњекласе,атозначиактивнихипредузетнихграђана,ко-
јиимајудобреквалификације,квалитетнараднаместа,довољне
приходедаобезбедепристојанживот,добрушколузасвојудецуи
финансијскибезбрижнустарост“. 

Но, ви ше и ни је ну жно да са вре ме на ле ви ца ин си сти ра на 
кла сич ном рас це пу из ме ђу ка пи та ла и ра да, и да се де кла ри ше као 
пред вод ник и за ступ ник ин те ре са „све та ра да“, да би по твр ди ла 
кла сич ну ди стинк ци ју из ме ђу ле ви це и де сни це. Но су се на мет-
ну ле као ну жне „но ве“ ле ви чар ске те ме, као што су: кон тро ли са-
на при ва ти за ци ја, еко ном ска и со ци јал на пра ва за за по сле не, син-
ди кал на пра ва и пра ва не за по сле них, пра ва на со ци јал не услу ге и 
пи та ња дра стич но ре ду ци ра не уло ге др жа ве. Од но сно, на ро чи то 
се од ле вих пар ти ја оче ку ју од го во ри на пи та ња ка ко да се при ва-
ти зу је, ка ко да се де ре гу ли ше, де мо но по ли зу је и де на ци о на ли зу је. 
Пар ти је у Ср би ји, сва ка на свој на чин, на сто је, али не успе ва ју да у 
до стат ном оби му те ма ти зи ра ју ове про бле ме, од но сно до след но су 
не ке из бе га ва ле да се њи ма ба ве, или још увек ни су ус пе ле да ела-
бо ри ра ју ре ал не про гра ме. Пар ти је су има ле ве ли ких по те шко ћа у 
фор му ли са њу ко хе рент них еко ном ских и со ци јал них по ли ти ка – у 
не до стат ку пра вих од го во ра оне су ис ти ца ле де ма го шке зах те ве.

Дру ги на чин „бег ства“ од про бле ма, та ко ђе је уоч љив у по-
ли тич ком по љу Ср би је – реч је о тен ден ци ји да ле ви чар ске пар ти је 
ин кли ни ра ју, или би тре ба ло ре ћи: „бе же“ ка цен тру. Ана ли ти ча ри 
су, пак, уочи ли сла бо сти стру ја ле вог цен тра. На и ме, екс клу зив на 
па жња је по све ће на еко ном ским ди мен зи ја ма тран зи ци је ка тр жи-
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шној еко но ми ји, док су со ци јал не ди мен зи је за не ма ре не. Ста во ви 
ле вог цен тра су из гу би ли тло под но га ма, док су нео-ли бе рал не 
еко ном ске иде је мно го спрем ни је ин кор по ри ра не у про гра ме, чак и 
код ових пар ти ја ле ве ори јен та ци је. Но, ба рем те о рет ски, још увек 
има до вољ но „пра зног“ про сто ра да се раз ви је убе дљи ви со ци јал-
де мо крат ски (пре)окрет. Ка ко је за па зио Вер мерш, успон сна жне 
со ци јал де мо крат ске пар ти је мо гу ће је оче ки ва ти и од со ци јал де-
мо крат ског, али и од  со ци јал-ли бе рал ног из дан ка (огран ка) по ли-
тич ког цен тра (Ver me ersch, ibid: 8). Ме ђу тим, по сто ји про блем и 
са са мим цен тром, ба рем је то на ро чи то из ра же но у по ли тич ком 
по љу Ср би је – ин ди ка тив но је да се у овој иде о ло шки „не у трал-
ној“ по зи ци ји ја вља ју пар ти је са сна жним на ци о на ли стич ким и со-
ци јал-по пу ли стич ким тен ден ци ја ма, ка ко ће по ка за ти при ме ри две 
по ли тич ке пар ти је у Ср би ји – СПО и ДСС. 

ЦЕНТАР:“НАРОДЊАЦИ”-
ДСС(MITTELSTANDSPARTEI)И

НАЦИОНАЛ-ПОПУЛИСТИ(СПО)и

Ини ци јал но, ДСС ис ти че у пр ви план на ци о нал ни иден ти-
тет: де кла ри ше се као „странкадемократскогопредељењаиод-
говорненационалнеполитике“. Ме ђу тим, ка да се за не ма ре ње ни 
про грам ски ста во ви у по гле ду ре ша ва ња срп ског на ци о нал ног 
ин те ре са, нај у пе ча тљи ви је су од ред ни це ко је ле ги ти ма циј ску ма-
три цу и ове пар ти је уте ме љу ју у кон зер ва тив но-ор га ни ци стич ком 
иде о ло шком по љу, у ко је му та ко ђе до ми ни ра ју др жа ва-на ци ја, ве-
ра, цр ква, по ро ди ца. У про гра му ДСС не мо гу ће је про на ћи ин ди-
ви дуу-по је дин ца ко ји из ра жа ва сво ју “по је ди нач ну во љу” (volonté
particulière) – ДСС на гла ша ва кон цепт или „во ље свих“ (volontéde
tous) – Ср ба, или оп шту во љу  (volontégénérale) - свих гра ђа на. У 
том сми слу, за ову се пар ти ју с пу ним пра вом мо же ре ћи да на сто-
ји да се ле ги ти ми зи ра као „на род на пар ти ја“ (Volkspartei)5). Да кле, 
прем да је де мо крат ска, ова стран ка ни је кла сич но ли бе рал на, јер 
се не обра ћа по је дин цу-гра ђа ни ну. До дат ни про блем је што ње на 
на ци о нал но-по ли тич ка и со ци јал но-еко ном ска про грам ска опре-
5) Овај тренд по и сто ве ћи ва ња пар ти је са на ро дом ни је са мо де кла ра тив не при ро де. Ис-

тра жи ва чи су уста но ви ли и кван ти та тив ни кри те ри јум ко ји је опре де љу ју ћи да би се 
не ка пар ти ја де фи ни са ла као “на род на”, тј. до ми нант на, “ве ли ка” пар ти ја – по треб но је 
да на из бо ри ма до би ја чак 30% од укуп ног бро ја гла со ва. Смит сма тра да је ова ко ви-
сок про це нат нео п хо дан јер та ко пар ти ја до ка зу је сво ју спо соб ност да одр жи ло јал ност 
суп стан тив ног де ла би рач ког те ла, што јој да је во де ће, до ми нант но ме сто у пар тиј ском 
си сте му (Смитх, 1990: 158). ДСС те шко да мо же да одр жи ово ли ки про це нат по др шке 
би ра ча на из бо ри ма у кон ти ну и те ту.
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де ље ња ни су у иде о ло шком екви ли бри ју му: док по ли тич ки део 
про гра ма пре те же на де сну стра ну, дру ги ву че уле во – ка за пад но-
е вроп ској со ци јал де мо кра ти ји. На и ме, ДСС за го ва ра на че ло „со-
ци јал не прав де“, и ува жа ва нео п ход ност да др жа ва шти ти сла бе у 
дру штву и да во ди еко но ми ју. Исто вре ме но ДСС фа во ри зу је мо дел 
ин те ре сног кор по ра ти ви зма – тј. по де ле од го вор но сти и са рад ње 
из ме ђу вла де, ин ду стри је, син ди ка та и дру гих ин те ре сних гру па. 
Да кле, ДСС је оти шла и ко рак да ље од со ци јал де мо крат ске фор-
му ле Социалпартнерсцхафт-а. Ипак, ДСС се не мо же свр ста ти 
у ле ву иде о ло шку фа ми ли ју пар ти ја, бу ду ћи да је она твр до кор на 
ан ти ле ви чар ска, ан ти ко му ни стич ка стран ка. Због ам би ва лент них 
тен ден ци ја, нај а де кват ни је је ДСС по зи ци о ни ра ти у цен тру иде-
о ло шког кон ти ну у ма – као Миттелстандспартеи, бу ду ћи да јој 
се че сто при пи су ју су прот ста вље не иде о ло шке ети ке те: “де мо кра-
те” / “(кле ро)на ци о на ли сти, “ле га ли сти” / “кон зер ва тив ци”, итд. О 
иде о ло шкој крх ко сти ли ни је на ко јој ДСС екви ли бри ра го во ри и 
чи ње ни ца да је ДСС учла ње на у Европ ску на род ну пар ти ју (ЕПП) 
– гру па ци ју ко ја у окви ру Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро-
пе оку пља кон зер ва тив не, де мо хри шћан ске и на род њач ке пар ти је 
Евро пе. 

У овом се кон тек сту мо гу при зва ти ана ли тич ке оп сер ва ци је 
упу ће не пар ти ја ма ко је те же да за у зму по зи ци ју цен тра, не би ли 
та ко по ста ле сто же ри ко а ли ци о них вла да. На и ме, по зи ци ја цен тра 
је ам би ва лент на, на онај на чин на ко ји је упо зо рио Ди вер же. Ди-
вер же твр ди: мо же по сто ја ти пар ти ја цен тра, али не по сто ји тен-
ден ци ја цен тра ни ти док три на цен тра. Ми шље ња цен тра су или 
уме ре на гле да ња ба зич но опо зи ци о них по гле да или укр ште них 
рас це па. У осно ви, Ди вер же сма тра да цен тар не по сто ји као са-
мо стал на и из вор на по себ на по ли тич ка сна га, већ је про из вод пре-
кла па ју ћих рас це па (overlappingcleavages) или ком би на ци је ле во-
де сне ди мен зи је и уме ре но-екс тре ми стич ке ди мен зи је. “Са ња ти 
о цен тру, зна чи по сти ћи рав но те жу кон тра дик тор них аспи ра ци ја; 
али син те за је моћ са мо ми сли. Ак ци ја укљу чу је из бор (choice), а 
по ли ти ка од лу чу је ак ци ју… Не ма истин ских цен та ра, са мо су пер-
на мет ну тих (superimposed) ду а ли за ма” (Du ver ger, 1964: 215). То 
прак тич но зна чи да је мул ти пар ти зам аран жман у ко ме уме ре ња ци 
и са ле ве и са де сне стра не пра ве са вез да би др жа ли екс тре ми сте 
са оба кри ла ван вла сти. Ре зул тат је стал ни цен три зам имо бил них 
и па ра ли зи ра ју ћих ко а ли ци ја ко ји је у слу ча ју Тре ће и Че твр те Ре-
пу бли ке Ди вер же звао “де мо кра ти ја без на ро да.” У том сми слу би 
ана ли тич ки са вет ко ји се мо же упу ти ти ДСС ишао у сме ру ње ног 
кон зи стент ни јег, пре ци зни јег иде о ло шког про фи ли ра ња, и по ли ти-
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ке ја сне дис тан це од ам би ва лент не “на род њач ке” по зи ци је цен тра. 
На и ме, ДСС тре нут но озна ча ва ју као “на род ну” стран ку (Volkspar-
tei), већ ма због прет ход но на ве де не чи ње ни це ње ног ме ђу на род-
ног умре жа ва ња. Што мо же да пред ста вља из не на ђе ње за оне ко ји 
су ини ци јал но уче ство ва ли у осни ва њу ове стран ке, исто као што 
је за мно ге из не на ђе ње члан ство ДС у Со ци ја ли стич кој ин тер на-
ци о на ли. Ипак је кла сич на ли бе рал но-де мо крат ска ма три ца за јед-
нич ко род но ме сто обе ове стран ке. Да кле, ако је ДС, као глав ни 
иде о ло шки ри вал ДСС, од лу чи ла да окре не уле во - пут со ци јал де-
мо кра ти је, ДСС-у пре о ста је да се ди стинк тив но иде о ло шки по зи-
ци о ни ра ви ше уде сно – ка по зи ци ји со ци јал-ли бе ра ли зма, од но сно 
кла сич ног ли бе ра ли зма, тј. да се вра ти сво јим из вор ним иде о ло-
шко-нор ма тив ним узо ри ма, или да, пак, на пра ви од лу чан ис ко рак 
у дру гом иде о ло шком сме ру - ка кон зер ва ти ви зму. 

Про грам ску тен ден ци ју сме шта ња у цен трал ној тач ки по ли-
тич ког по ља Ср би је од ра жа ва још јед на пар ти ја ко ја је при кра ју 
дру ге де це ни је свог де ло ва ња не за др жи во гу би ла ста тус ре ле вант-
не стран ке, бу ду ћи да на по след њим одр жа ним из бо ри ма ни је ус-
пе ла да пре ђе цен зус од 5 по сто и да уђе у ре пу блич ки пар ла мент. 
Реч је о Српскомпокрету обнове (СПО) чи ја је осни вач ка ле ги-
ти ма циј ска ма три ца екс трем но де сни чар ска: ма три ца ове пар ти је 
уте ме ље на је на ан ти-ко му ни зму, исто риј ском ре ви зи о ни зму, на-
ци о на ли стич ком ре ван ши зму, ксе но фо би ји и  ор то док сном кле ри-
ка ли зму – што је све ску па кул ми ни ра ло у еск пло зив ној ме ша ви-
ни екс пан зи о ни стич ког на ци о на ли зма, са екс це си ма нео фа ши зма. 
На и ме, СПО је у свом осни вач ком про гра му из 1990. пред ло жи ла 
ме ре “ет нич ког чи шће ња” ал бан ске на ци о нал не ма њи не. Но, рат не 
окол но сти и но во сте че но по ли тич ко ис ку ство на гна ло је и ову на-
ци о на ли стич ку стран ку да у пот пу но сти  ре ви ди ра сво је из вор не 
иде о ло шке по зи ци је. Де це ни ју ка сни је, у про гра му СПО из 2001. 
ова се стран ка нео д ре ци во де кла ри са ла као „национална стран-
ка либералних, грађанских и демократских опредељења“. Ипак, 
СПО је и да ље за др жа ла не ке тра ди ци о нал не еле мен те сво је из-
вор не ма три це. И да ље се твр ди да СПО ве ру је да је „породица
темељна комепочивају друштво, нација идржава– уколико је
породицаугрожена,угроженисуидруштвоинацијаидржава.“ 
СПО та ко ђе ве ру је у „хришћансковиђењечовекаидруштва“ ко је 
„нудиморалну основу за одговорнуполитику“. На по слет ку СПО 
се ди стинк тив но од оста лих пар ти ја и да ље за ла же за об но ву „мо-
дерне уставне парламентарне монархије“. Да кле, чла но ви СПО 
по ку ша ва ју да се исто вре ме но ле ги ти ми шу као на ци о на ли сти, ли-
бе ра ли, де мо кра те, кон зер ва тив ци, де мо хри шћа ни, и мо нар хи сти. 
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Што оправ да ва за кљу чак да ова стран ка кон ти ну и ра но ин кли ни ра 
ка „де сном“ иде о ло шком по љу. Ме ђу тим, нај а де кват ни ја иде о ло-
шка ети ке та ко ја би се мо гла при пи са ти СПО ни је де кла ри са на у 
ње ном про гра му – реч је, на и ме, о ње ном ор га ни ци стич ком по пу-
ли зму. На и ме, СПО кон ти ну и ра но у свим про гра ми ма на гла ша ва 
кри ла ти цу да „домаћинскасеоскакућамораопетпостатибио-
лошкииекономскиослонацнацијеидржаве.“ Ипак, иако је има ла 
про грам ских пре ди спо зи ци ја, ова стран ка ни је ни по ку ша ла да се 
про фи ли ра као аграр на. Што је био те жи, али на ду жи вре мен ски 
рок одр жи ви ји пут ње ног оп стан ка ме ђу ре ле вант ним стран ка ма. 
За раз ли ку од оста лих ре ле вант них стра на ка, СПО ни ка да ни је ис-
пра ви ла по чет ну сла бост свог про гра ма - еко ном ски де ло ви про-
гра ма СПО, од осни вач ког из 1990. го ди не па на да ље, у ве ли кој су 
ме ри оста ли не до ре че ни, тј. у њи ма се на ла зе са мо фраг мен тар не, 
(ин)ди рект не ре флек си је о еко ном ским пи та њи ма. Гу би так ста ту са 
СПО као пар ла мен тар не, ре ле вант не стран ке све до чи о чи ње ни ци 
да пар ти ја ко ја не ма фор му ли сан кон зи стен тан со ци јал но-еко ном-
ски про грам не мо же да ра чу на на мо би ли за ци ју и по др шку би ра ча 
у епо хи пост ко му ни стич ке тран зи ци је.

ДЕСНИЦА:РАДИКАЛСКИИЛИБЕРАЛНИ
ПОПУЛИЗАМ(СРС)И(НЕО)
ЛИБЕРАЛИЗАМ(Г17ПЛУС)С

Прем да је defacto оста ла без не по сред ног ру ко вод ства свог 
не при ко сно ве ног ли де ра (про тив ко јег се про це су и ра оп ту жни ца у 
Ме ђу на род ном три бу на лу за рат не зло чи не у Ха гу), Српскаради-
кална странка (СРС) ни је усво ји ла но ви пост-ше ше љев ски кон-
гре сни про грам. СРС је од свог осни ва ња до да нас про ла зи ла кроз 
кон ти ну и ра ну ре де фи ни ци ју еко ном ског де ла свог про гра ма, док, 
с дру ге стра не, ни је из вр ши ла пот пу ну де ра ди ка ли за ци ју свог по-
ли тич ког де ла про гра ма. “На сна зи” је још увек про грам усво јен 
1996. го ди не у ко је му се ка же да је циљ СРС исти: „ВеликаСр-
бија,“ под ко јом се под ра зу ме ва те ри то цен трич ни-екс пан зи о ни-
стич ки на ци о на ли стич ки про је кат срп ског Лебенсраума. Ка да се 
упо ре де про гра ми СРС у вре мен ској вер ти ка ли мо гу се за па зи ти 
зна чај ни иде о ло шки по ма ци, од но сно тран сфор ма ци је еко ном ско-
со ци јал не ма три це, од ини ци јал ног еко ном ског по пу ли зма (у про-
гра му 1991) ка кон зи стент ном (нео)ли бе рал ном про гра му (1996). 
На и ме, СРС је оти шла нај ви ше уде сно од оста лих ре ле вант них 
стра на ка у за го ва ра њу јед ног (нео)ли бе рал ног пред у зет нич ког la-
issez-faire-а, отво ре но сти пре ма стра ним ин ве сти ци ја ма, за го ва ра-
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њу све о бу хват не при ва ти за ци је, и пре ба ци ва ња од го вор но сти за 
“со ци јал ну си гур ност” на по је дин ца. Та ко ђе, у по ли тич ком де лу 
про гра ма ра ди ка ли при хва та ју де мо крат ска пра ви ла fair-play-а. 
Ипак, па жљи ви је чи та ње про гра ма СРС по ка зу је да ра ди ка ли вр ло 
ве што вр ше нор ма тив ну дис тор зи ју и де мо крат ских и ли бе рал них 
по сту ла та, ин тер пре ти ра ју ћи их на је дан де ма го шко-по пу ли стич-
ки на чин. Са ми ра ди ка ли, ту ма че ћи сво је исто риј ске ко ре не, ко је, 
ка ко је већ ре че но, ве зу ју за Па ши ће ву Срп ску на род ну ра ди кал ну 
стран ку, твр де да је “збогсвогнационално,социјалногидемократ-
скогкарактера,идејарадикализмаодувекбилаиосталанајори-
гиналнијанаовимпросторима”, бу ду ћи да су “порукекојајеова
идејаносилабилеразумљивесвимсталежима,свимграђанима”. 
Упра во због то га, ис ти че СРС, “радикалисучесто,инекадаида-
нас,оптуживанидасупопулистичкипокрет,унајгоремсмислу
теречи.”6) Аутор ове ана ли зе та ко ђе се сла же с овом кон ста та ци-
јом, али до да ју ћи: у са вре ме ном сми слу те ре чи. 

На и ме, про грам ске од ред ни це СРС од ра жа ва ју тен ден ци је 
пре о бра збе по пу ли зма у све ту, ко је је лу цид но ана ли зи рао Иван 
Кра стев.7) Овај аутор за па жа да но ви по пу ли стич ки по кре ти ши-
ром све та уоп ште не ма ју за циљ уки да ње де мо кра ти је: на про тив, 
они се осла ња ју на ши ро ку де мо крат ску по др шку. Кра стев уоча ва 
да упра во по јам по пу ли зма омо гу ћа ва да се спо зна и опи ше ра-
ди кал ни пре о бра жај по ли ти ке – успон “де мо крат ског или бе ра ли-
зма” ко ји је тре нут но на де лу у мно гим кра је ви ма све та. Не са мо 
да је по ве ћан број ан ти де мо крат ских и ауто ри тар них ал тер на ти ва, 
већ је и чи ње ни ца да је до шло до опа сних му та ци ја уну тар са мих 
ли бе рал них де мо кра ти ја, сма тра Кра стев. За раз ли ку од екс тре ми-
стич ких пар ти ја из 30-их го ди на, но ви по пу ли сти не пла ни ра ју да 
уки ну из бо ре, ни ти да уве ду дик та ту ре. У су шти ни, но вим по пу-
ли сти ма се из бо ри до па да ју и они, на жа лост, че сто по бе ђу ју на 
њи ма, кон ста ту је Кра стев. Уоста лом, то је слу чај и са СРС ко ја на 
ско ри јим из бо ри ма успе ва да осво ји чак ми ли он ску по др шку би ра-
ча у Ср би ји, но због свог не по сто је ћег ко а ли ци о ног по тен ци ја ла не 
успе ва да до ђе на власт. Кра стев сма тра да би би ла ве ли ка гре шка 
ако би смо на успон по пу ли стич ких стра на ка гле да ли као на по бе ду 
ан ти де мо крат ских уста но ва. Упра во због то га што са да шњи по пу-
ли сти ко ри сте де мо крат ске из бо ре да би до шли на власт, они се не 
мо гу опи са ти као ан ти де мо кра те - ли бе ра ли су збу ње ни, и де лу-
ју бес по моћ но у су о че њу са по пу ли стич ким иза зо вом, кон ста ту је 

6)  Цф. www.срс.орг.yу.

7) Из во ди из ана ли зе пост-ко му ни стич ког по пу ли зма бу гар ског по ли ти ко ло га ли бе рал не 
ори јен та ци је, Ива на Кра сте ва об ја вље ни су у ча со пи су „Цритиqуе & Ху ма нисм“ (пре-
вод је об ја вљен у бе о град ском не дељ ни ку „НИН“, бр. 2976, 10.1.2008. стр. 62-63).
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Кра стев. Са да шње по ко ле ње европ ских ли бе ра ла обра зо ва но је у 
по ли тич кој тра ди ци ји ко ја по гре шно прет по ста вља (по гре шно и у 
исто риј ском и у те о риј ском сми слу) да су ан ти ли бе рал не стран ке 
исто вре ме но и ан ти де мо крат ске. Ви ше ни је та ко. Те же је, ме ђу-
тим, об ја сни ти због че га по пу ли сти и по лу фа ши сти пред ста вљау 
је ди ну рас по ло жи ву ал тер на ти ву? Зна чи ли то да не што ни је у ре ду 
са Цен трал но-Ис точ ном Евро пом, или се, пак, мо жда ра ди о то ме 
да не што ни је у ре ду са де мо кра ти јом, по ста вља пи та ње Кра стев. 
Стра те ги ја до ла ска на власт ко ју ко ри сте са вре ме ни по пу ли сти 
усме ре на је на про ду бљи ва ње ја за из ме ђу “ели та” и “на ро да”, та ко 
што пла си ра њем те зе о ко рум пи ра ним ели та ма по пу ли сти на сто је 
да ка на ли шу ан ти е ли ти стич ка осе ћа ња и пре тво ре их у по др шку 
за сво ју пар ти ју, уме сто за  де мо кра ти ју и еко ном ски ли бе ра ли зам. 
Кра стев за кљу чу је да је ли бе рал на де мо кра ти ја у опа сно сти он-
да ка да се струк ту рал ни су коб из ме ђу “ели та” и “на ро да” ви ше не 
ту ма чи као бре ме, већ као јед на од кључ них те ко ви на де мо кра ти-
је. Сто га, ствар ни иза зов са ко јим се ли бе рал на де мо кра ти ја да нас 
су о ча ва је сте успон “де мо крат ског или бе ра ли зма,” и ко год же ли 
да са чу ва де мо кра ти ју ду жан је да се бо ри на два фрон та: про тив 
по пу ли ста ко ји твр де да по др жа ва ју де мо кра ти ју и про тив оних 
ли бе ра ла ко ји пре зи ру де мо кра ти ју ка ква је она да нас, за кљу чу је 
Кра стев. 

Ве шти на СРС у ком би но ва њу ли бе рал но-де мо крат ских и 
по пу ли стич ких те ма илу стра тив но се мо же об ја сни ти на сле де ћем 
при ме ру: СРС у про гра му из 1996. по себ ну од ред ни цу по све ћу је 
„сузбијањусамовољедржавнебирократије“ и го во ри о по тре би 
„ригорознеконтроледржавнеадминистрацијеодстранезаконо-
давне,извршнеисудскевласти,“ка ко би се „увеликојмериизбегла
бирократизација државног апарата и администрација натера-
ладастриктнослужидржавиинароду,безпрекорачењазакон-
скиховлашћења.“ Ра ди ка ли ко ри сте де мо крат ску пре ми су ко ју су 
на у чи ли из тра ди ци је Аме рич ке де мо крат ске ре во лу ци је – ме ди-
со нов ску фор му лу ме ђу соб них коч ни ца и рав но те жа (checks and
balances), ко ју он да на де ма го шко-по пу ли стич ки на чин ин тер пре-
ти ра ју као те зу ко ја на и ла зи на ма сов но одо бра ва ње гра ђа на: да 
јав ни слу жбе ни ци мо ра ју кон ти ну и ра но да бу ду над зи ра ни - да је 
у то ку јед на кон ти ну и ра на “ан ти-би ро крат ска ре во лу ци ја” про-
тив од на ро ђе них, па ра зит ских по ли тич ких ели та. Ову је фор му-
лу, уоста лом, већ успе шно ис ко ри стио Ми ло ше вић, ко ји је та ко ђе 
на та ла су “ан ти би ро крат ског” ет нич ког по пу ли зма учвр стио сво ју 
ауто ри тар ну власт. Та ко са да срп ски ра ди ка ли на сто је да исто вре-
ме но мо би ли зи ра ју и да де по ли ти зу ју ма сов не сло је ве би ра ча, од-
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но сно да их на у че и на вик ну на ан ти-по ли тич ки стил раз ми шља ња 
и од лу чи ва ња. У по след њих не ко ли ко го ди на СРС се стра те шки 
усме ра ва ка ма сов ним гу бит ни ци ма и не за до вољ ни ци ма пост-ко-
му ни стич ком тран зи ци јом, и као кључ но пи та ње на но ви јим из бо-
ри ма у Ср би ји ра ди ка ли та ко ђе на ме ћу “бор бу” про тив ко руп ци је 
и кри ми на ла: “корупцијајеопакаболесткојаспречаваекономски
напредакСрбијеиразараморалцелокупногдруштва”, кон ста ту је 
се у пред из бор ним про гра ми ма ра ди ка ла. При том, циљ ра ди кал не 
стран ке ни је ре фор ма, већ со ци јал на ре во лу ци ја и мо рал ни пре о-
бра жај Ср би је: “Нашциљиобавезаједаборбомпротивкорупције
променимосвестионихграђанакојимиследајеформулауспеха
упроналажењувеза,подмићивањувластодржаца.Дабисмото
постиглибескомпромисноћемосеобрачунатисакорумпираними
криминализованимделомрежима,” твр де срп ски ра ди ка ли.

Ти сма не а ну та ко ђе за па жа да се “ра ди кал ни по пу ли зам” пре-
тва ра да тран сце ден ти ра тра ди ци о нал не фор ме иде о ло шке афи ли-
ја ци је, по ли тич ке по др шке и при пад ни штва. Уоп ште но го во ре ћи, 
по пу ли зам ко ри сти ра ди кал не дис кур се ап со лут не об но ве: чи-
шће ње по ли тич ке ку ће, ели ми на ци ју ко рум пи ра них и ме ди о кри-
тет ских по ли ти ча ра, ан ти-би ро крат ску ре во лу ци ју и на сту па ње 
истин ског по пу лар ног ре да, а све то за хва љу ју ћи на по ри ма јед ног 
ал тру и стич ког, хе рој ског, “па три от ског“ ли дер ства. То је пре ци зно 
сто га што је по пу ли зам ела сти чан и хи ро вит (не по сто јан) што мо-
же да си при у шти да одр жа ва и сво је пре ми се и обе ћа ња ко ја су 
про ми шље но (на мер но) не бу ло зна. По ли тич ки фи ло зоф Г. М. Та-
мас уоча ва јед ну по себ ну фор му ет но цен трич ног по пу ли зма ко јег 
де фи ни ше као “ет нар хи ју” (ethnarchy – сло же ни ца од ет но-анар-
хи зма) ко ји та ко ђе од ра жа ва ве ли ку спо соб ност да по му ти се ман-
тич ке дис кур се. По пу ли стич ки дис курс кре и ра ла жну ствар ност, 
за сно ва ну на ми ту, пре тен ци о зно сти, и пре ко мер но на ду ве ној ега-
ли тар ној ре то ри ци. Дру гим ре чи ма, док ве ћи на ис точ но е вроп ских 
зе ма ља из гле да ју као уста но вље не, ин сти ту ци о на ли зо ва не де мо-
крат ске по ли тич ке за јед ни це, ко је одр жа ва ју ре гу лар не, сло бод не 
и фер из бо ре, уну тар њих по сто је ду бо ка под стру ја ња ко је пре-
те по сто је ћем по рет ку и мо гу на по слет ку за вр ши ти у до ла ску на 
власт (пре ко из бор них сред ста ва) или бе рал них фор ма ци ја. Украт-
ко, елек тро кра ти је ни су ну жно и ли бе рал не де мо крат ске, за кљу чу-
је Ти сма не а ну (Ti sma ne a nu, 2000: 10, 11, 13, 14, passim). 

Упра во СРС у сво јим про гра ми ма, на ро чи то оним из де це ни-
је 90-их, кон стант но вр ши дис тор зи ју се ман тич ких дис кур са нео-
че ки ва ним ком би на ци ја ма час де мо крат ских фор му ла (на при мер, 
зла га њем за пар ла мен тар ну де мо кра ти ју), час нео на ци стич ких ме-
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ра (“ет нич ког чи шће ња”), час (нео)ли бе рал них сло бо да (laissez-fa-
ire пред у зет ни штва), час ле во-по пу ли стич ких обе ћа ња (“Deutsch-
Mark”ега ли та ри зма), иде ја и мо ти ва. Нај ек стрем ни ји “екс цес” у 
ње ним про гра ми ма (из 1991. и 1994. го ди не) је био дис кри ми на-
то ран кон цепт из го на на ци о нал них ма њи на, ко ји је пот пу но из-
бри сан из са др жа ја про гра ма из 1996. Прем да је ко ри сти ла (нео)
на ци стич ку ре то ри ку, СРС, ипак, у свом де ло ва њу ни је при ме ни ла 
стра те ги ју на ци стич ких и фа ши стич ких пар ти ја ко је су се бе сма-
тра ле “по кре ти ма”, и ко ји су пу тем пер ма нент не мо би ли за ци је и 
не пре кид них при ти са ка на де мо крат ске ин сти ту ци је др жа ве са зре-
ва ле за “пре у зи ма ње вла сти”. Па ра док сал но, то је чи ни ла про-де-
мо крат ска опо зи ци ја у Ср би ји, али при ме ном стра те ги је “гра ђан-
ске не по слу шно сти” и сту дент ског по кре та от по ра. Ка да је реч о 
СРС, мо гу ће је ус твр ди ти да ова стран ка ни ка да не ће ус пе ти да се 
еман ци пу је од свог из вор ног ра ди кал ског екс тре ми зма – још увек 
од зва ња, и још ће ду го од зва ња ти пре те ћи ехо екс тре ми стич ке и 
по пу ли стич ко-де ма го шке ре то ри ке осни вач ког про гра ма СРС из 
1991. го ди не. Уоста лом, ни ли де ри срп ских ра ди ка ла, као ни ње-
ни чла но ви и сим па ти зе ри, не од у ста ју од екс тре ми стич ких и по-
пу ли стич ко-де ма го шких исту па ња у јав но сти, та ко да од ред ни це 
про гра ма СРС, па би ле оне и нај ли бе рал ни је, оста ју “мр тво сло во 
на па пи ру”.

Г17 Плус је ди стинк тив на у од но су на оста ле ре ле вант не 
стран ке и по вре ме ну на стан ка – на ста је у дру гом та ла су де мо кра-
ти за ци је, 2003. го ди не, и по ор га ни за ци о ном прин ци пу – на ста ла 
је тран сфор ма ци јом исто и ме не не вла ди не тзв. think-tank ор га ни за-
ци је, и по чи ње ни ци да су ње ни ли де ри до шли на ви со ке по зи ци-
је вла сти уну тар ко а ли ци је ДОС-а и пре фор мал ног ре ги стро ва ња 
ове по ли тич ке пар ти је и те сти ра ња ње ног реј тин га на из бо ри ма. 
За јед нич ко, пак, овој стран ци, са две ма опо зи ци о ним - ДС и ДСС, 
је сте, пак, то да су ли де ри-екс пер ти Г17 Плус та ко ђе ин спи ри са ни 
иде о ло ги јом ли бе рал не де мо кра ти је, као што су то би ли ин те лек-
ту ал ци ко ји су осно ва ли две де мо крат ске стран ке. На да ље, упо ре-
ди ли се осни вач ки про грам Г17 Плус са осни вач ким про гра ми ма 
оста лих ре ле вант них стра на ка, већ на пр ви по глед се мо же уочи ти 
ква ли та тив на раз ли ка ме ђу њи ма. На и ме, у иде о ло шком сми слу, 
про грам Г17 Плус пред ста вља, ка ко је у јед ној ра ни јој ана ли зи 
већ ис так ну то, нор ма тив но кон зи стент ну ком би на ци ју „ди зај ни-
ра них иде о ло ги ја“: кеј не зи јан ску „нео кла сич ну син те зу“, нео ли-
бе ра ли зам аустриј ске и чи ка шке шко ле (Хаyека и Фри ед ма на) и 
аме рич ких нео-кон зер ва ти ва ца (Ву ко ма но вић, 2007: 103). На и ме, 
у осни вач ком про гра му Г17 Плус из 2003. го ди не ре че но је да се 
ова пар ти ја за ла же за „отворенодруштвозаснованонадемокра-
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тији,приватнојсвојиниитржишнојекономији,укомеслободни
појединциињиховаиндивидуалнаправапредстављајутемељсве-
укупнедруштвенеорганизације“. Г17 Плус ис ти че (нео)кла сич но 
ли бе рал но сми тов ско-ха је ков ско ге сло: „тржишташтовише,др-
жавеколикомора“. При том, уло га др жа ве „ниједауправљаљуди-
ма,негодапослужикаодруштвенисервис,даделујекаокреатор
игарантамбијентаукомећеправапојединцабитимаксимално
афирмисанаизаштићена.“ Г17 Плус се про ти ви про тек тив но-ту-
тор ској уло зи др жа ве: „нијефункцијадржаведанепосреднобри-
неодобробитипојединца,дабудеодговорназаобезбеђењенеког
њиховог унапред утврђеног нивоа потрошње и дохотка или чак
дабринеоњиховој личној срећи“. На про тив, сма тра Г17, „право
јепојединца,аињеговоживотнопослање,дасамбринеосвом
благостањуисрећи,азадатакједржаведамуствориусловеу
којимаћетомоћидаостваринапродуктиван,моралноутеме-
љенидостојанственначин.“ У том сми слу Г17 Плус ин си сти ра на 
„ширењуподручјаличнихслобода,алииподручјаличнеодговор-
ности.“ Ипак, обла сти у ко ји ма је по треб на ја ка др жа ва, на гла ша-
ва Г17 Плус, је су уну тра шња и спољ на без бед ност, за шти та пра ва 
и обез бе ђе ње при ме не и ис пу ња ва ња уго во ра и за ко на. Ву ја чић у 
овим про грам ским од ред ни ца ма Г17 Плус та ко ђе пре по зна је „хум-
бол ти јан ски кла сич но-ли бе рал ни став” (Ву ја чић, 2007: 167). У од-
но су на оста ле ре ле вант не стран ке, Г17 Плус нај ви ше ак цен ти ра 
ре форм ску еко ном ску аген ду, ко ја сле ди смер ни це нео ли бе рал ног 
кон цеп та дик ти ра ног од стра не ММФ-а, ко ји на ро чи то ин си сти-
ра на ма кро е ко ном ској ста бил но сти и ан ти ин фла тор ној по ли ти-
ци. Кон цепт раз во ја на ци о нал не при вре де Г17 Плус за сни ва на: 
ста бил ном ди на ру и ни ској ин фла ци ји, сти мул та ив ним по ре зи ма 
и од го вор нинм јав ним фи нан си ја ма; сна жном бан кар ском си сте му 
и ја ком при ват ном сек то ру; сло бод ној кон ку рен ци ји без мо но по-
ла, уз огра ни че ну др жав ну ин тер вен ци ју ра ди от кла ња ња де фе ка та 
тр жи шта и оства ри ва ња бр жег при вред ног ра ста. С дру ге стра не, 
у про гра му ове стран ке са др жа ни су и по ка за те љи од сту па ња од 
ње ног нео ли бе рал ног ста ва, бу ду ћи да ова пар ти ја из ра жа ва сво ју 
ве ру у “слободнотржиштесајакомсоцијалномкомпонентном” 
обе ћа ва ју ћи да ће “одСрбијенаправитиземљупунезапослености,
друштвенеправдеиегзистенцијалнесигурностизасвењенегра-
ђане”. На да ље, Г17 Плус сма тра ну жним по сти за ње “националног
консензусаопутевиматранизиције”, и “јасандржавнипрограм
социјалне заштите сиромашних слојева и становништва.” Што 
су ти пич но ле ви чар ске, чак и ул тра-ле ви чар ске про кла ма ци је. По-
то њи при ме ри ин ди ка тив но ука зу ју на чи ње ни цу да пар ти ја на 
вла сти у пост ко му ни стич кој тран зи ци ји те шко да мо же да оста-
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не до след на у сво јој иде о ло шкој ор то док си ји, на ро чи то ако је она 
(нео)ли бе рал на. По врх то га, Г17 Плус је док три нар ну не до след-
ност очи то ва ла и ка да се, нео че ки ва но, исто као и ДСС, учла ни-
ла, 2005. го ди не у ста ту су при дру же ног чла на, у Европ ску на род ну 
пар ти ју – Де мо хри шћа ни (ЕПП–ЦД) - фе де ра ци ју кон зер ва тив них, 
хри шћан ско-де мо крат ских и на род них пар ти ја у Евро пи, што је 
ди стинк тив но од сту па ње од ње них про грам ских на че ла. Чак и у 
ве ћој ме ри не го што је то слу чај са сту па њем ДС у Со ци ја ли стич ку 
ин тер на ци о на лу. 

При кра ју дру ге де це ни је пар тиј ског плу ра ли зма у Ср би ји 
мо гу ће је по у зда ни је ма пи ра ти иде о ло шки ха би тус сва ке од ре ле-
вант них пар ти ја. На осно ву су мар не ана ли зе пар тиј ских про гра ма, 
мо же се за кљу чи ти да се шест ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји мо-
гу раз вр ста ти, услов но ре че но, у че ти ри ди стинк тив не иде о ло шке 
фа ми ли је: јед ну гру пу чи не ор то док сни ле ви ча ри (СПС) и со ци-
јал-де мо кра те (ДС), дру гу на ци о нал-по пу ли сти (СПО) и или бе-
рал ни по пу ли сти (СРС), по себ ну гру пу чи не “на род ња ци” (ДСС), 
ко нач но и (нео)ли бе ра ли (Г17 Плус). На осно ву из ло же не ана ли зе 
ре ле вант них пар ти ја у Ср би ји мо же се за кљу чи ти да је у њи хо вом 
иде о ло шком по зи ци о ни ра њу, на кон го то во две де це ни је од осни ва-
ња, још увек тран спа рен тан ре си ду ум из вор них, фун да мен тал них 
иде о ло шких ма три ца из ло же них у осни вач ким про гра ми ма. При 
том је по треб но ис та ћи да је ДСС би ла нај до след ни ја у очу ва њу 
сво је из вор не ле ги ти ма ци о не ма три це. СПС и СПО у иде о ло шком 
сми слу ни су зна чај ни је на пре до ва ле у пе ри о ду од про те кле две 
де це ни је – СПС се ни је од ма кла са сво јих ор то док сних по зи ци ја 
крај ње ле ви це, док је СПО је ди ни, али зна ча јан по мак на пра вио у 
то ме што је из сво јих про гра ма из бри сао тра го ве ори ги нер не екс-
трем не на ци о на ли стич ке ма три це. ДС и СРС су би ле нај о длуч ни-
је од свих оста лих ре ле вант них пар ти ја у пра вље њу иде о ло шких 
пре ско ка, на ро чи то у до ме ну еко ном ско-со ци јал них по зи ци ја на 
ре ла ци ји ле ви ца-де сни ца. Г17Плус је фор ми ран као стран ка тек 
у дру гој де це ни ји ви ше стра нач ја, ка да се за ко ра чи ло у из ве сни ју 
фа зу пост ко му ни стич ке тран зи ци је у Ср би ји, и ли де ри ове пар ти је 
су има ли сва ка ко ви ше сло бо де и зна ња да на чи не про ми шље ни ји 
из бор свог иде о ло шког про фи ли ра ња – у том сми слу иде о ло шка 
ма три ца ове пар ти је је у ве ћој ме ри нор ма тив но кон зи стент на. На 
осно ву из ло же ног, мо же се уочи ти гру пи са ње ве ћи не ре ле вант них 
пар ти ја у де сном по ли тич ком по љу – нео спор но се ту свр ста ва ју и 
СРС и СПО и ДССиГ17Плус. Уну тар ове гру па ци је по сто ји зна-
чај на раз ли ка: док се код СПО, СРС и ДСС из вор на ле ги ти ма ци о-
на ма три ца кре ће у у сна жном гра ви та ци о ном по љу де сни чар ског 
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прин ци па на ци о на ли те та, Г17 Плус се опре де љу је уде сно ис кљу-
чи во у еко ном ско-со ци јал ном сми слу, и она је ди стинк тив но ан ти-
на ци о на ли стич ка стран ка. Ипак, мо ра се ис та ћи да у по ли тич ком 
по љу Ср би је ни јед на пар ти ја, па ни Г17 Плус, не за у зи ма нор ма-
тив но до след ну по зи ци ју крај ње со цио-еко ном ске (нео)ли бе рал не 
де сни це, ба рем не у оном сте пе ну у ко је му се СПС по зи ци о ни ра на 
су прот ној по зи ци ји крај ње ле ви це. 

На по слет ку, мо же се за кљу чи ти да је мо гу ће оче ки ва ти да ће 
го то во све ре ле вант не пар ти је на ста ви ти, у ве ћој или ма њој ме ри 
да очи ту ју скло ност ка иде о ло шком кон вер тит ству – да ће у то ку 
сво је бу ду ће ле ги ти ма циј ске ево лу ци је и да ље пра ви ти ве ће или 
ма ње по ма ке и пре ско ке на иде о ло шком кон ти ну у му ле во - де сно. 
Хе те ро док са и праг ма тич ност је би ло и оста ће пра ви ло по на ша ња 
срп ских по ли тич ких ели та. Оправ да ње за иде о ло шко, или ре ал-
праг ма тич ко по ли тич ко кон вер тит ство мо гу ће је на ћи у чи ње ни-
ци да ле ги ти ма циј ске те ме ко је су пар ти је ин кор по ри ра ле у сво је 
про гра ме ни су кон тин гент не, већ су би ле исто риј ски усло вље не 
– пар ти је су у ве ли кој ме ри би ле при ну ђе не да ре флек ту ју мул ти-
пли ци ра не по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не кри зне ин пу те ко ји 
су обе ле жи ли тур бу лент не 90-е, и ко ји, до ду ше с мно го ма њим ин-
тен зи те том, на ста вља ју да де ста би ли зу ју по ли тич ко по ље Ср би је и 
то ком пр ве де це ни је XXI ве ка. 
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DijanaVukomanovic

IDEOLOGICALPROFILINGOF
RELEVANTPARTIESINSERBIA

Summary
Based upon a condensed analysis of political parties programs 

the conclusion can be drawn that six the most relevant political par-
ties of Serbia can be, more or less approximately, classified into four 
distinctive ideological families: one group is consisting of leftists (So-
cialist Party of Serbia – SPS) and social-democrats (Democratic Party 
– DP), another group is made of national-populists (Serbian Renewal 
Movement – SRM) and illiberal populists (Serbian Radical Party - 
SRP), whilst in a separate branch is “people` s party” or “Volkspartei” 
(i.e. Democratic Party of Serbia – DPS), and in the last division is (neo) 
liberal G17 Plus. DPS has been the most persistent in keeping of its 
original ideological matrix. SPS and SRM have not made significant 
improvement in ideological sense in the last two decades. DP and SRP 
have been the most decisive ones, in comparison to the rest of the rel-
evant political parties, in making of ideological swings, especially in 
the realm of socio-economic positions on the left-right axis. Ideologi-
cal matrix of G17 Plus has been normatively the most consistent one. 
Grouping of the majority of the most relevant political parties can be 
observed within the right wing of political field – with no doubt there 
can be placed SRP and SRM, as well as DPS and G17 Plus. Two re-
maining parties, SPS and DP have been determined, on a long run, to 
compete mutually within the left spectrum of the political field of Ser-
bia.
Key words: ideology, political parties, SPS, SRM, DP, DPS, SRP, G17 Plus, 

left, center, right, socialists, social-democrats, „people’s party“, 
populists, (neo)liberals.
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