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СТАЊЕ ЛЕВИЦЕ - ГЛОБАЛНИ НАЦРТ
Сажетак

Ле ви ца је у нај ве ћем де лу све та раз би је на и то ли ко 
уву че на у си стем да ју је те шко пре по зна ти, без об зи
ра на то што би су ро вост не ло ли бе рал ног ка пи та ли
зма тре ба ло да до ве де до ње ног ја ча ња као ре ак ци ја 
на ова кво ста ње. По раз ле ви це је уве ли ко ути цао на 
гло бал не, ре ги о нал не и ло кал не при ли ке у дру штву. У 
ци љу ана ли зе по ло жа ја и уло ге ле ви це у са вре ме ном 
дру штву овај рад је по де љен на три де ла. У пр вом де лу 
аутор ана ли зи ра глав не ко му ни стич ке пар ти је и њи
хо ву ме та мор фо зу. У дру гом де лу се ана ли зи ра рас пад 
ле ви це на про сто ри ма Евро пе као и не у спех со ци јал
де мо кра ти је. У по след њем, тре ћем де лу, се раз ма тра 
но ви со ци ја ли зам и дра ма епо хе.
Кључ не ре чи: ле ви ца, са вре ме но дру штво, со ци јал де
мо кра ти ја, но ви со ци ја ли зам, дра ма епо хе.

Dва де се тих го ди на про шлог ве ка Ђ. Лу кач је фор му ли сао ди-
јаг но зу та да шњег ста ња све та, ко ја го то во у пот пу но сти ва жи 

и за са да шње до ба. Су штин ско у њој је да “сли је пе си ле ка пи та ли-
стич ко-еко ном ско га раз вит ка дру штво тје ра ју у по нор, да бур жо-
а зи ја ви ше не ма мо ћи да дру штво на кон крат ких ко ле ба ња пре ђе 
пре ко ‘мр тве тач ке’ сво јих еко ном ских за ко на…”1) Та ‘мр тва тач ка’ 
да нас се очи ту је без ма ло сву где уну тар ка пи та ли стич ког уни вер-
зу ма, а по себ но је ви дљи ва на ње го вој пе ри фе ри ји, у ко ју спа да 
и нај ве ћи део пост-ре ал со ци ја ли стич ких зе ма ља. Она мно го ви ше 
го во ри о при ро ди де ге не ра тив ног ка пи та ли зма не го већ уве ли ко 

1) G. Lukcs, Po vi jest i kla sna svi jest, Na pri jed, Za greb, 1977, стр. 412.
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из ли за ни по јам “кри зе” и нео дво ји ва је од “ду хов ног жи во тињ ског 
цар ства” (Хе гел), све оп ште гра бе жи и се бич но сти.2) 

Иако је нео ли бе рал ни ка пи та ли зам крај ње су ров, услед че га би 
би ло при род но оче ки ва ти раз ви је ну ле ви цу,3) у нај ве ћем де лу све та 
она је раз би је на, или то ли ко уву че на у си стем да је прак тич но не-
пре по зна тљи ва или не ста ла. Оно до ми нант но у ста њу ле ви це у да-
на шњем све ту ни је са мо у зна ку ду бо ке кри зе и оба мр ло сти, не го и 
по ра за. То уве ли ко ути че на гло бал не, ре ги о нал не и ло кал не при-
ли ке, укљу чу ју ћи и оно што се зби ва ло и што се де ша ва у Ср би ји, 
дру гим пост-ју го сло вен ским, као и у  свим дру штви ма обр ну тог 
пре ла зног пе ри о да од ре ал-со ци ја ли зма ка нео ли бе рал ном ка пи та-
ли зму пе ри фе ри је. За то се ста ње ле ви це у њи ма, али и њи хо ва не-
по сред на бу дућ ност, мо ра ју сме сти ти у тај ши ри кон текст. 

Нај пре тре ба ис та ћи оно што од у да ра од сли ке оп штег ста ња 
ле ви це у са вре ме ном све ту

Гру па зе ма ља Ју жне Аме ри ке, пре све га Бо ли ви ја, Ве не цу е ла, 
Еква дор, чи не из у зе так од тог оп штег ста ња. У њи ма се на ста вља 
ва жан исто риј ски екс пе ри мент: оства ру је се ре во лу ци ја без кр во
про ли ћа. То се зби ва и услед про па лих на сто ја ња че ге ва ри ста на 
том кон ти нен ту, по кре та “све тло сне ста зе”, као и њи ма слич них, да 
ре во лу ци о нар ним те ро ром оства ре су штин ске и ујед но про гре сив-
не дру штве не про ме не. За то су те ре во лу ци је без кр во про ли ћа, ко је 
за са да успе ва ју – исто риј ска на да. Чак и ако про пад ну, оста вља ју 
кли цу не чег за бо љу бу дућ ност. 

Ре фор ме ко ји ма се на пу шта мит о пра вед ној вол шеб ној “не ви-
дљи вој ру ци” тр жи шта (за ко ју је сво је вре ме но У. Пал ме ре као да 
је че сто окр ва вље на); са др же бла го усме ре ње ка пра вед ни јем дру-
штву и до во де до тен ден циј ски бо љег оп штег ста ња од ско ра шњег, 
нај ви дљи ви је су у Чи леу где “у мно го че му ли че” на оне из вр ше-
не у скан ди нав ским зе мља ма,4) за тим, у Бра зи лу, тој по тен ци јал ној 
еко ном ској ве ле си ли (ма да и да ље с из у зет но ве ли ким со ци јал ним 
не јед на ко сти ма), у Ар ген ти ни, Уру гва ју. Ве ро ват но ће за хва ти ти 
још не ке зе мље Ју жне Аме ри ке. 

2) О раз у ме ва њу те Хе ге ло ве иде је ви де ти: E. Bloch, Su bjektobjekt, ob ja šnje nja uz He ge lo
vu fi lo zo fi ju , Na pri jed, Za greb, 1975, стр. 68.

3) О пој му ле ви це оп шир ни је у: У. Шу ва ко вић, Ме то до ло шке сту ди је, Фи ло зоф ски фа-
кул тет Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
Ко сов ска Ми тро ви ца, 2011, стр. 49. 

4) Пре ма: М. Ко ва че вић, Ка та стро фал не по сле ди це нај ве ће за блу де еко ном ске на у ке – 
нео ли бе ра ли зма, ру ко пис у при пре ми за об ја вљи ва ње.
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Цен тар ре во лу ци о нар них зби ва ња да нас се на ла зи у “дво ри-
шту” нај моћ ни је си ле свет ског ка пи та ли зма. Пре ме стио се са Ис-
то ка на тај кон ти нент. То још не зна чи да ће та зби ва ња пре ра сти у 
гло бал ни про цес, чак и да ће оп ста ти на том кон ти нен ту. Али све-
до че да исто ри ја ни ка да не мо же би ти јед но ди ме зи о нал на. По ка-
зу ју да ни је уга шен дух от по ра пот чи ња ва њу,5) те да је не и сти ни та 
тврд ња да је со ци ја ли зам као та кав мр тав. На рав но, то ни је но ви 
тип со ци ја ли зма. Али, не ки со ци ја ли зам, спо јен са ан ти им пе ри ја-
ли змом и ан ти ко ло ни ја ли змом – је сте.   

ГЛАВНЕ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ  
И ЊИХОВА МЕТАМОРФОЗА

Ве ћи на тих пар ти ја на пу сти ла је сво је ста ро име и се би при-
пи са ла на зив “со ци јал де мо крат ска” и “со ци ја ли а стич ка”. Про ме-
на име на са ма по се би ма ло шта зна чи. То мо же би ти, а нај че шће 
и је сте, по ли тич ки “пре маз”. Чак и да се оне пре тво ре у пар ти је 
чи је би ће од го ва ра но вом име ну то не зна чи да ти ме за и ста по ста-
ју сна га ко ја до но си из лаз из  исто риј ског ре гре са, по го то во што 
ни ста ре со ци јал де мо крат ске пар ти је не ма ју спо соб но сти за та ко 
не што (о то ме ће се по себ но рас пра вља ти).  Нај ве ћим де лом оне 
су се укло пи ле у но во на ста ли си стем. Но, при том се мо ра из бе ћи 
апри о ри зам сва ке вр сте и укла па ње свих тих пар ти ја у исту ше му. 
Ни су у ста њу да до не су не што исто риј ски но во. Али то не зна чи 
да и оне пар ти је ко је се и да нас др же бољ ше вич ке тра ди ци је, тре-
ба тре ти ра ти као пу ке остат ке про шло сти,  без ика квих шан си за 
би ло ка кав ве ћи по зи тив ни по ли тич ки ути цај. И њи хо ва уло га у 
про шло сти мо ра ла би се објек тив но вред но ва ти. За те пар ти је се 
ве зу је и оно што је би ло нај го ре и оно нај бо ље и ра ни јем си сте му: 
др жав на ре пре си ја, чи ја је па ра диг ма “Гу лаг”, ла жна су ђе ња, ма-
сов на хап ше ња, про го ни и уби ства по ли тич ких про тив ни ка. Али, у 
њи хо ве за слу ге спа да ју раз ви је но, бес плат но обра зо ва ње и здрав-
стве на за шти та за све, си гур ност ма те ри јал не ег зи стен ци је чи ја је 
осно ва пу на, прем да де лом ве штач ка за по сле ност, успе шна и бр за 
ин ду стри ја ли за ци ја, сма њи ва ње со ци јал них не јед на ко сти, ве ли ка 
уз ла зна со ци јал на по кре тљи вост, вид но по бољ ша ње оп штег по ло-
жа ја же на. Јед ном сво јом стра ном,  ре пре си јом ве ли ких раз ме ра, 

5) “Ла тин ска Аме ри ка је у пре ви ра њу, ко је чи тав кон ти нент из гле да во ди ка на род ним 
вла да ма ко је ће би ти не за ви сне од дик та та Ва шинг то на…” (S. Žu njić, op cit. str.21).
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ко ја је за људ ске суд би не нај зна чај ни ја, те пар ти је уну тар прет ход-
ног си сте ма, је су би ле објек тив ни су бјек ти то та ли та ри зма, дру гом 
- но си о ци при нуд не, али нео п ход не мо дер ни за ци је. С об зи ром на  
дра ма тич но ста ње глав ни не пост-ре ал со ци ја ли стич ких дру шта ва 
мо гу ће је да се у пре о бра же ним об ли ци ма об но ви део  прин ци па 
и осно ва тог си сте ма. У епо хал нопо ве сном сми слу тај си стем, и 
у сво јим пре о бра же ним об ли ци ма, ко ји би у не ким ди мен зи ја ма 
мо гао би ти бо љи од са да шњег ста ња, ипак оста је лик про шло сти. 
Али у хро но ло шком сми слу мо же још би ти ак ту е лан. 

Уну тра шња струк ту ра пар ти ја тог ти па је сте ауто ри тар на. 
Али, се ауто ри тар ност не мо же ве зи ва ти са мо за њих. Она по сто-
ји, у бла жим ви до ви ма, и у пар ти ја ма ли бе рал ног ти па. Про из ла зи 
из  чу ве ног Ми хел со вог за ко на оли гар хи за ци је свих пар ти ја. Све 
су оне ли дер ске, или то ме на ги њу, па је реч во ђе ве о ма че сто на-
ред бо дав на и углав ном се спро во ди без ве ће рас пра ве. Сем то га, 
пар тиј ска ауто ри тар ност мо ра се ши ре схва та ти. Пар ти је ко је су 
по сред но или не по сред но ве за не за ло ги ку ка пи та ла, за сти ца ње 
про фи та свим сред стви ма, бес по го вор ну при ме ну не ми ло срд них 
ме то да у про це су ра да и пер пе ту и ра ње са вре ме ног на јам ног роп-
ства – та ко ђе су ауто ри тар не. Сто га се тај по јам мо ра од но си ти на 
све ви до ве гу ше ња сло бо де, а не са мо оне по ли тич ке.  

У де лу зе ма ља “ста рог кон ти нен та” и са да по сто је до ста сна-
жне ко му ни стич ке пар ти је тра ди ци о нал ног бољ ше вич ког ти па и 
по ре кла (при ме ра ра ди, у Ру си ји и Бе ло ру си ји). 

Ко му ни стич ка пар ти ја на чи јем је че лу Г. Зју га нов, зна чај на 
је опо зи ци о на пар ти ја у да на шњој Ру ској Фе де ра ци ји. На след ни-
ца је со вјет ско-бољ ше вич ке тра ди ци је, али са да у свој про грам и 
по ли тич ко де ло ва ње уно си и сна жне еле мен те оне на ци о нал не и 
др жа во твор не. Оштро се су прот ста вља за пад ној, пре све га аме рич-
кој хе ге мо ни ји, не при ста је на оли гар хиј ски ка пи та ли зам у сво јој 
зе мљи, али ни је по сти гла прак тич но ни шта у ње го вој за ме ни не-
ким бо љим си сте мом. И њој, као и мно гим дру гим пар ти ја ма истог 
ти па, од го ва ра удоб но ме сто опо зи ци је ко ја оштро кри ти ку је по-
сто је ће при ли ке, али не ма сна гу и не пре у зи ма ве ћи ри зик да ишта 
зна чај но про ме ни у си сте му. Ме ђу тим, услед ши ре ња со ци јал ног 
не за до вољ ства си сте мом оли гар хиј ско-по ли то крат ског, ви со ко ко-
руп тив ног ка пи та ли зма, и по ред по бољ ша ња оп штег ста ња дру-
штва и др жа ве у од но су на не дав ну про шлост - по сто ји мо гућ ност 
ја ча ња ње не уло ге и уну тра шњег пре о бра жа ја ко ји би је до вео на 
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ви ши ни во кон крет ног де ло ва ња, мо жда и по ли тич ке ра ди ка ли за-
ци је. То не зна чи да тим евен ту ал ним про ме на ма она по ста је пар-
ти ја ко ја је у ста њу да ини ци ра но ву исто риј ску ал тер на ти ву, већ 
да огра ни ча ва со ци јал но нај го ра деј ства по сто је ћег.6) На рав но, у 
са да шњој Ру си ји, ле ви ца се не сво ди на ту ко му ни стич ку пар ти ју. 
Али је она ор га ни за ци о но и број ча но, као и по свом ути ца ју, и по-
ред свих сво јих круп них  огра ни че ња, објек тив но нај ва жни ја. 

У Бе ло ру си ји три тра ди ци о нал но ле ви чар ске пар ти је, две ко-
му ни стич ке и јед на аграр на, осно ва су по ли тич ког си сте ма. Оне 
по др жа ва ју пред сед ни ка А. Лу ка шен ка. Тај си стем се сма тра ауто-
ри тар ним, за шта има осно ве, пре све га због гу ше ња опо зи ци је и 
хап ше ња ње них во ђа и чла но ва, као и кон цен тра ци је вла сти у ру ка-
ма пред сед ни ка. Али, као што је за иден ти фи ка ци ју при ро де вла да-
ју ћих пар ти ја би тан кри те ри јум за чи је ин те ре се се за ла жу, има ју 
ли спо соб ност уна пре ђе ња дру штва, чу ва ња не за ви сно сти др жа ве 
и раз вит ка ефек тив не де мо кра ти је, исто то се мо ра при ме ни ти и за 
от кри ва ње ка рак те ра опо зи ци о них пар ти ја. 

Објек тив на оце на при ро де и учи на ка по ли тич ког си сте ма Бе-
ло ру си је, те ти ме и по ли тич ких пар ти ја ко је су му у те ме љу, мо ра 
ува жи ти и сле де ће чи ње ни це. Тај си стем има ле ги ти ми тет, што 
по ка зу је ве ћин ска из бор на во ља гра ђа на. Не мо же се та ве ћин ска 
по др шка си сте му об ја шња ва ти ис кљу чи во ефек ти ма ма ни пу ла ци је 
и по ли тич ке при ну де. У Бе ло ру си ји ни је би ло пљач ка шке при ва-
ти за ци је ве ли ких раз ме ра као у дру гим пост-ре ал со ци ја ли стич ким 
зе мља ма. Со ци јал ни по ло жај “обич ног на ро да” је знат но бо љи не-
го у пре те жном де лу тих зе ма ља (за хва љу ју ћи и це ни енер ге на та, 
као и дру гих ви до ва по мо ћи из Ру си је, ко ја то чи ни пр вен стве но 
због сво јих ге о стра те шких ин те ре са). На то ме се нај ви ше за сни ва 
ле ги ти ми тет тог си сте ма. 

Ко му ни стич ка пар ти ја Ки не је сте ауто ри тар на, бар пре ма те о-
риј ским и по ли тич ким ме ри ли ма “за пад ног ду ха”. Али, као вла да-
ју ћа, кључ на по ли тич ка сна га те др жа ве, пар ти ја у ко јој се ме ша ју 
иде је со ци ја ли зма “ки не ских бо ја” и нео ли бе рал на иде о ло ги ја у 

6) То ва жи и за опо зи ци о ну Ко му ни стич ку пар ти ју у Укра ји ни, као и дру ге пар ти је тог 
ти па у оста лим пост-ре ал со ци ја ли стич ким зе мља ма ко је ни су не знат не по бро ју члан-
ства и за не мар љи ве по сво јој по ли тич кој уло зи. Оне мо гу до при не ти ор га ни зо ва ним 
от по ри ма ка пи та ли зму су ро ве екс пло а та ци је и по ни жа ва ју ћег ста ту са рад не сна ге, али 
не мо гу би ти ства ра о ци над моћ не и ујед но про гре сив не исто риј ске ал тер на ти ве по сто-
је ћем ста њу. То ни је усло вље но са мо њи хо вим гра ни ца ма, не го и гра ни ца ма са да шњег 
све та и вре ме на. Уоста лом, то се од но си и на све да на шње пар ти је као та кве.
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при вре ди, јед на вр ста су же не ре цеп ци је марк си зма, кон фу чи ја ни-
зам и праг ма ти зам – она је не сум њи во ве о ма успе шна у еко ном-
ско-тех но ло шком пре о бра жа ју те зе мље, бр зо ра сту ће но ве свет ске 
си ле. Ко ли ко ће мо ћи да оп ста не њен ду ал ни си стем с нео ли бе ра-
ли змом у еко но ми ји и до ма ћом ва ри јан том ре ал-со ци ја ли зма у ор-
га ни за ци ји др жа ве, а де лом и у не ким дру гим обла сти ма дру штва, 
хо ће ли она на ћи од го во ре на но ве иза зо ве свог раз во ја и ши ре ње 
не за до вољ ства услед ве ли ких со ци јал них и ре ги о нал них не јед на-
ко сти - за са да се не мо же зна ти. У ве зи с ти ме је и пи та ње: ка ко та 
пар ти ја мо же да обез бе ди нео п ход ну ме ру уну тра шње со ци јал не, 
по ли тич ке и иде о ло шке ком пакт но сти, ка да су у њој и ве о ма бо га-
ти и си ро ма шни? 

Оно што је по себ но ва жно је сте да се по стиг ну тим ре зул та ти-
ма те пар ти је и тог по ли тич ког мо де ла, и по ред мањ ка вла да ви не 
пра ва и раз ви је них ин сти ту ци ја де мо кра ти је, де ман ту је те за да са-
мо ли бе рал ни си сте ми омо гу ћу ју при вред ни и оп шти со ци јал ни 
на пре дак. 

Ду ал ни си стем, где се су сре ћу два прин ци па: прин цип до ми на-
ци је јед не пар ти је у осно ви ауто ри тар ног ти па и прин цип ка пи та-
ли стич ке тр жи шне при вре де, по сто ји и у Ви јет на му. У ње му да нас 
по слу ју кор по ра ци је Сје ди ње них Др жа ва, гло бал не си ле с ко јом 
је та зе мља во ди ла ду го тра јан рат за сво је осло бо ђе ње. У ње му 
су стра да ли ми ли о ни до ма ћег ста нов ни штва. Ори јен та ци ја вла да-
ју ће ко му ни стич ке пар ти је у Ви јет на му на све те шњу са рад њу с 
нај моћ ни јом др жа вом-сим бо лом ка пи та ли зма, ко ја је тој зе мљи до 
пре не ко ли ко де це ни ја би ла крв ни не при ја тељ, је дан је од нај ве ћих 
па ра док са ме та мор фо зе пар ти ја тог ти па.. 

О за чет ку та квог си сте ма мо же се го во ри ти и ка да је реч о да-
на шњој Ку би. Ауто ри тар на ко му ни стич ка пар ти ја, у осно ви бољ-
ше вич ког ти па, с ха ри змат ском лич но шћу до ско ра шњег ње ног во-
ђе Ф. Ка стра (он и да нас има нај ве ћу по сред ну по ли тич ку моћ), не 
до зво ља ва ин сти ту ци о на ли зо ва ну опо зи ци ју, ни су из о ста ле ни ре-
пре сив не ме ре пре ма по ли тич ким про тив ни ци ма, али је омо гу ћи ла 
од ла зак мно гих од њих у Аме ри ку. Она је оства ри ла ма ње-ви ше 
оне по зи тив не те ко ви не у пре о бра жа ју дру штва ко је су ка рак те ри-
стич не за оста ле зе мље ре ал-со ци ја ли зма. Али, Ку ба је има ла и не-
што по себ но: од у пр ла се по ку ша ју агре си је Сје ди ње них Др жа ва на 
ње ну те ри то ри ју, те ду го би ла  (и оста ла) сим бол ре во лу ци о нар ног  
пре о бра жа ја и от по ра те жња ма за по ко ра ва њем од нај моћ ни је зе-
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мље све та, ње ног су се да. Чи ње ни ца да ни је сло мље на као др жа ва 
рав на је свет ском чу ду. Ње на вла да ју ћа пар ти ја и њен ли дер има ли 
су ве ли ки ути цај, ко ји и да нас тра је, на ре во лу ци о нар на кре та ња у 
Ју жној Аме ри ци, али и на по ли ти ку во лун та ри зма и аван ту ри зма у 
тим кре та њи ма, што је пла ће но ви со ком це ном у кр ви. Са да се та 
зе мља су о ча ва с ве ли ким  еко ном ским те шко ћа ма, па је при ну ђе на 
да се отва ра пре ма тр жи шној при вре ди и при ват ној сво ји ни, те ти-
ме и пре ма вла сти тој ва ри јан ти ду ал ног си сте ма, 

У се вер ној Ко ре ји ин сти ту ци о на ли зо ва на је фа ра он ска ва ри
јан та вла да ју ће ауто ри тар не пар ти је. Ниг де не по сто ји та кав култ, 
за пра во, ре ли ги за ци ја по ли тич ког во ђе као у тој, ве ро ват но нај за-
тво ре ни јој  зе мљи све та, где се вр хун ски др жав но-по ли тич ки по ло-
жај пре но си са оца на си на. То ни је по вр ши на си сте ма не го ње го ва 
бит на ка рак те ри сти ка. Сво јевс ни ду а ли зам тог си сте ма је у чи ње-
ни ци да је та зе мља раз ви ла тех но ло ги ју ко ја је у ста њу да про из-
во ди атом ске бом бе, што зна чи да има вр хун ске струч ња ке и обра-
зо ва ње ко је омо гу ћу је ства ра ње та квог ка дра у на у ци и при вре ди, а 
др жа ва не мо же да обез бе ди пре хра ну ста нов ни штва. 

Си стем ски ду а ли зам у зе мља ма у ко ји ма је до ми нант на, или 
је ди на на вла сти пар ти ја бољ ше вич ко-ауто ри тар ног ти па је пре лаз 
ка не че му што се са да не мо же ја сно од ре ди ти. Али. не по сто је ни 
ну жне, ни ти до вољ не прет по став ке да он са др жи су штин ски бо љу 
исто риј ску ал тер на ти ву оном што са да по сто ји у тим зе мља ма и 
све ту уоп ште. 

ЕВРОПА И ЛЕВИЦА У РАСПАДУ.  
ДЕБАКЛ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈЕ

Да нас је Евро па пре пла вље на пар ти ја ма ко је за се бе ка че иде-
о ло шки про фи та би лан атри бут – “со ци јал де мо крат ска”, по себ но 
у дру штви ма “тран зи ци је”.  Пар ти је тог ти па се бе раз у ме ју као 
но си о це ве ли ког “исто риј ског ком про ми са” “ра да и ка пи та ла”. 
Нај че шће, то је у са да шњем исто риј ско “тре нут ку” пу ка илу зи ја. 
По себ но у пост-ре ал со ци ја ли стич ким дру штви ма. Оне су та ко ђе у 
озбиљ ној кри зи, ко ја ду го тра је, и још јој се не ви ди крај. Исти на, 
по сто је не ке од њих ко је на сто је да оства ру ју со ци јал ну прав ду, по-
пут Со ци ја ли стич ке пар ти је у Фран цу ској, ма да је пи та ње ко ли ко 
ће у то ме ус пе ти, за тим, ра ди ка ли зо ва ни ви до ви пар ти ја тог ти па, 
као што је она у Не мач кој на чи јем че лу је Лас фон тен, по је ди не у 
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си стем не ин те гри са не фрак ци је, “стру је” ко је ни су по ли тич ки око-
шта ле, бор бе не, не а у то ри тар не нео ко му ни стич ке гру па ци је и анар-
хи стич ки по крет у Грч кој (с по ра стом по ли тич ког ути ца ја, али без 
до вољ ног упо ри шта ме ђу гра ђа ни ма), ома ње асо ци ја ци је сту дент-
ског не про фи ли са ног от по ра. Све је то да ле ко ис под ни воа кон-
крет них исто риј ских по тре ба и иза зо ва. Европ ска ле ви ца, уоп ште 
узев, до жи ве ла је та кав слом  ка кав је ни ка да ни је за де сио у вре-
ме ну по сле Дру гог свет ског ра та. Ди рект на по сле ди ца на пу шта-
ња би ти ле ви чар ско-де мо крат ске и со ли да ри стич ке по зи ци је из ра-
зи те ве ћи не тих пар ти ја је сте сла бље ње, чак и ру и ни ра ње мо де ла 
“со ци јал не др жа ве”, ко ји је у “злат ном пе ри о ду” свог по сто ја ња, 
до нео де бру та ли за ци ју ка пи та ли зма и ин сти ту ци о на ли зо вао еле-
мен те со ци јал не прав де у дру штве не од но се. Из у зе так су не ко ли ко 
европ ских зе ма ља у ко ји ма је тај мо дел оп стао без ве ћих оште ће-
ња, пре све га Нор ве шка и Фин ска. Ме ђу тим,  по ка за ло се, бар до 
са да, да је европ ска ле ви ца, ге не рал но гле да но, и не за ин те ре со ва на 
и не спо соб на за “исто риј ску ини ци ја ти ву” ко ја тра жи из лаз из по-
сто је ћег ста ња, не моћ на и не вољ на да по ну ди су пер и ор ну исто риј-
ску ал тер на ти ву и иде у су срет “по тре ба ма ин фор ма тич ке ере”.7)

За ла зак де мо кра ти је, ње на пот чи ње ност ло ги ци нео ли бе-
рал ног ка пи та ли зма, пра ће ни су и уве ли ко усло вље ни за ла ском 
ле ви це, ње ном де ге не ра ци јом и пре тва ра њем, нај ве ћим де лом, у 
по гон ску сна гу тог ка пи та ли зма.8) Та кво ста ње ле ви це, за пра во 
крах ње ног до ми нант ног де ла, по себ но у пост-ре ал со ци ја ли стич-
ким дру штви ма, знат но је до при нео рас про сти ра њу иде о ло ги је бе
зал тер на тив но сти но во у спо ста вље ном си сте му. Она је на ста вак 
не гда шње Фу ку ја ми не те зе о кра ју исто ри је. Као што је та те за, 
по што је оба ви ла свој за да так апо те о зе ли бе рал ног ка пи та ли зма 
аме рич ког ти па - не ста ла, исту суд би ну ће до жи ве ти и та иде о ло ги-
ја. Бе зал тер на тив ност је про тив на би ти исто риј ског про це са. 

Исти на је да да на шња ле ви ца, ге не рал но гле да но, пре тра ја ва у 
идеј ном ва ку у му, да, ка ко ка же Ф. Фу ку ја ма, “ни је у ста њу да из не-
се ве ро до сто јан ар гу мент за аген ду ко ја би би ла не што дру го сем 
по врат ка на ста ро мод ну со ци јал де мо кра ти ју”. Он да нас го во ри и 

7) Б. Ђу ро вић, “Ле ви ца, ју че, да нас и су тра”, збор ник Ле ви ца, да нас у Ср би ји и све ту, 
Бе о град ски фо рум за све трав но прав них, Бе о град, 2007, стр. 119.

8) “За ла зак” сло бо де и са мог сми сла де мо кра ти је у  де мо кра ти ји ли бе рал ног ти па, нај ра-
спро стра ње ни јег у са вре ме ном све ту, об ра ђен је у мо јој књи зи “Де мо кра ти ја на за ла
ску  ауто ри тар ното та ли тар на прет ња”, Слу жбе ни гла сник, Ин сти тут дру штве них 
на у ка, Бе о град, 2010. 
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о “аго ни зу ју ћој па ра ли зи ко ја је по след њих го ди на за де си ла САД 
и Евро пу”.9)  То зна чи да ни де сни ца, ни ти она по ли тич ка фор ма-
ци ја ко ја се озна чу је као цен тар, а не са мо ле ви ца, ни су у ста њу 
да по ну де ни шта но во, не го са мо, евен ту ал но, до не кле ко ри го ва ни 
нео ли бе рал ни ка пи та ли зам. Кри за иде ја и стра те ги ја исто риј ских 
ал тер на ти ва је оп шта. Она је не што мно го ши ре и озбиљ ни је од 
иде о ло шких и по ли тич ких гру пи са ња и усме ре ња. По ти че из са-
да шњег “мо мен та” раз вој не ли ни је за пад не ци ви ли за ци је, уве ли ко 
ство ре не син те зом про фи та, тех ни ке и на си ља. Сва та три ње на 
бит на ко сти ту ен та ко ји су ство ри ли ту ци ви ли за ци ју мо гу је и ра-
зо ри ти. 

Из лаз из де ге не ра тив не кри зе нај ве ћег де ла све та ни је мо гућ 
ис кљу чи во ожи вља ва њем, ја ча њем и ино ви ра њем ле ви чар ских по-
кре та и пар ти ја. Али, без ово вре ме не ле ви це, ко ја је ујед но, ум на, 
де мо крат ска и ви зи о нар ска ле ви ца бу дућ но сти – тај из лаз ни је мо-
гу ће про на ћи. У тра га њу за њи ме од су штин ског је зна ча ја над моћ-
на ми сао исто риј ске ал тер на ти ве. Мо жда се не што од то га ја вља, 
иако не у о бли че но и не ја ко у са да шњим ал тер гло ба ли за циј ским и 
“оку па циј ским” сту дент ским по кре ти ма оспо ра ва ња си сте ма нео-
ли бе рал ног ка пи та ли зма. Вр ло бр зо ће се ви де ти ко ли ка је њи хо-
ва пра ва сна га и мо гу ли не што исто риј ски зна чај ни је до не ти. У 
сва ком слу ча ју, они са да до би ја ју ве ћин ску дру штве ну по др шку, а 
прог но за да ће у не та ко да ле кој бу дућ но сти до ћи до ја ча ња ле ви це 
у ње ним ве о ма раз ли чи тим, чак, ме ђу соб но су прот ста вље ним ви-
до ви ма, има ве ро до стој ну ем пи риј ску под ло гу. 

Б. Де нић ис ти че да се по др шка мно гих син ди ка та у Сје ди ње-
ним Др жа ва ма  “оку па тор ском” по кре ту мо же “де ли мич но об ја-
сни ти  ши ро ким, тек за че тим осе ћа њем огор че ња да на шњим по-
ли тич ким при ли ка ма, а из над све га од су ством по ли тич ких ал тер-
на ти ва или чак ал тер на тив них ви зи ја ка ко би свет мо гао и мо рао 
да бу де ор га ни зо ван. Де мон стра ци је су за то из раз гне ва због не-
прав ди си сте ма, чи ји му дра ци већ де це ни ја ма го во ре да не мо же 
да бу де друк чи ји…Ни ко не ну ди ве ли ку ви зи ју, чак и но ми нал но 
со ци јал де мо крат ске и со ци ја ли стич ке пар ти је при хва та ју основ не 
пре ми се ка пи та ли зма сло бод ног тр жи шта”.10) 

9) Пре ма: М. Ми шић, “Ре монт За па да по Фу ку ја ми”, По ли ти ка, 11 фе бру ар 2012, стр. 07.
10) Б. Де нић, у раз го во ру с М. Ми ши ћем, об ја вље ним под на сло вом “Оба ма ни је со ци ја ли-

ста”, По ли ти ка, 13 но вем бар, 2011, стр. 1,7).
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Ова оце на ста ња глав них пар ти ја но ми нал не ле ви це у ве ли кој 
ме ри  ва жи и за по ли тич ку сце ну Ср би је, дру гих зе ма ља бив ше 
Ју го сла ви је, као и свих европ ских пост-ре ал со ци ја ли стич ких зе-
ма ља. 

Ма са љу ди у тим зе мља ма сво јим ис ку ством “тран зи ци је”, 
нео дво ји ве од нео ли бе ра лог ка пи та ли зма, зна да су обе ћа ња о бо-
љем жи во ту при ли ком ње го вог уво ђе ња би ла ве ли ка пре ва ра, да 
је он исто риј ска ал тер на ти ва окре ну та уна зад  и да је ње го ва 
“бе зал тер на тив ност” про гра ми ра на си стем ска лаж.11) Али, та лаж 
функ ци о ни ше као исти на си сте ма ко ји се са мо ре про ду ку је,  јер 
још не ма до вољ но сна жних со ци јал них, по ли тич ких и кул тур них 
ак те ра, ни ти до вољ но раз ви је не те о риј ске ми сли да бо ље ал тер на-
ти ве уоб ли че до пре по зна тљи во сти и ве ћин ске дру штве не при хва-
тљи во сти. Но, јед но је си гур но: не мо же се за о би ћи мо гућ ност да 
се ме ђу евен ту ал ним бо љим ал тер на ти ва ма том (и сва ком) ка пи-
та ли зму по ја ви со ци ја ли зам, али не ре пре сив ни, ан ти ко ло ни јал ни, 
еко ном ски ефи ка сан и мо рал но над мо ћан, јер је та ефи ка сност ра-
ди со ци јал не прав де, као јед ног од бит них свој ста ва та квих ал тер-
на ти ва. 

Ства ри се мо ра ју до те ра ти до кра ја: нео ли бе рал ни ка пи та ли-
зам оп ста је  и због то га што му се пре те жни део но ми нал но ле вих 
пар ти ја не од у пи ре. Со ци јал де мо крат ске пар ти је, вред но ва не по 
оно ме што је у њи ма до ми нант но, сем из у зе та ка, све ви ше гу бе 
обе леж ја ле ви це, те сто га и углед, као и по др шку не при ви ле го ва-
них кла са и сло је ва. Оне су уче сни ци и ства ра о ци “плу ра ли стич ке 
збр ке”, чи ја је функ ци ја да се “с при ви дом вре ве кру жи око ства-
ри” (Е. Блох),12) не до ди ру ју ћи њи хо ву су шти ну. По ли тич ки плу ра-
ли зам по ста је по зо ри ште  где се “глу ми” де мо кра ти ја. Мак си мум 
њи хо ве де лат но сти је ве о ма скром но сма ње ње су ро во сти нео ли бе-
рал ног ка пи та ли зма.13)

Ску па с по ра зним еко ном ско-со ци јал ним учин ци ма нео ли бе-
рал ног ка пи та ли зма до жи вља ва ју по раз и оне со ци јал де мо крат ске 
и со ци ја ли стич ке пар ти је ко је су у су шти ни по ли тич ко-иде о ло шка 
сред сва ре про дук ци је та квог ка пи та ли зма. Оне су са да у Евро пи 

11)  “Па дом со ци ја ли зма мит о су пер и ор но сти пре тво рен је у мит и бе зал тер на тив но сти” 
(В. Ву ле тић, “Има ли пи ло та у ави о ну”, По ли ти ка, ру бри ка “По гле ди”, 17 но вем бар 
2011).

12) Оп шир ни је о овој Бло хо вој син таг ми у: Б. Ми ло ше вић, Со ци о ло ги ја и са вре ме ност, 
Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад, 2007, стр. 31.

13)  Ви ди Б. Баљ, “Ле ви ца и мо дер ни тет”, збор ник Ле ви ца да нас у Ср би ји и све ту, стр. 93.
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ве ћи на. Гле да но на бли ску  вре мен ску ста зу, а не не ку ду го роч ну, 
мо гу оп ста ти са мо оне пар ти је со ци јал де мо крат ског усме ре ња чи-
ји су про гра ми, а пре све га прак са, на ни воу но ве ета пе со ци јал-
них по ла ри за ци ја, оштрих кла сних, по ли тич ких, вред но сних, ре-
ли ги о зних и ге не ра циј ских су ко ба, као и оних, све че шћих, из ме ђу 
до мо ро дач ког и ими грант ског ста нов ни штва. Ле ви ца је на ис пи ту 
спо соб но сти да се бе ду бо ко из ме ни, да на ђе свој од го вор за ста ње 
ко је пре ти со ци јал ном екс пло зи јом и дру штве ном дез ин те гра ци-
јом по ра зним ли ни ја ма. На та ла су ве ћин ског не за до вољ ства она у 
на ред ним го ди на ма мо же осво ји ти власт у ви ше европ ских др жа-
ва, али трај ни ји ле ги ти ми тет те вла сти мо же сте ћи са мо под усло-
вом да од ба ци све оно што је објек тив но пре тва ра у ин стру мент 
ка пи тал-мо ћи. То прет по ста вља да је на су штин ски пре о бра жај 
по кре ну но ви ли де ри, но ва “ор ган ска” ин те ли ген ци ја и но ви тип 
члан ства, спо соб ни за исто риј ску ини ци ја ти ву на ди ла же ња и на-
пу шта ња ка пи тал-ци ви ли за ци је. Ло ги ком де ге не ра тив не кри зе ко ја 
во ди у све  го ре ста ње дру штва, она ће се на ћи пред пи та њем ка ква 
би мо ра ла би ти не ка пи та ли стич ка и тран ска пи та ли стич ка исто
риј ска ал тер на ти ва, те сто га и пред пи та њем мо гућ но сти но вог 
со ци ја ли зма. Ако не успе да на ђе из лаз из по сто је ћег ста ња и се бе 
су штин ски про ме ни, до жи ве ће та кав по раз ко ји ће до ве сти до ње-
ног фа лич ког иш че зну ћа с по ли тич ке сце не и отва ра ња вра та свом 
ши ри ном екс трем ној де сни ци и дик та ту ри. Евен ту ал ни из бор ни 
ус пе си у овом пре ла зном вре ме ну са мо су про ба, пу на не из ве сно-
сти, за ње но су о че ње с не чим што ће тек да усле ди, ка да је реч о 
ге не рал ним дру штве ним трен до ви ма. 

Све то, у ве ћој или ма њој ме ри, ва жи и за Ср би ју, с тим што у 
то ме, као го то во и у све му дру гом, про го ва ра и оса да шње на кр ва ва 
про шлост као ва жна де тер ми нан та дру штве них кре та ња. 

Ма ко ли ко би ла по треб на ком би на ци ја ви ше ме то да прак тич-
ког де ло ва ња ле ви це с ци љем оспо ра ва ња ка пи та ли стич ког по рет-
ка, од ма сов них штрај ко ва и де мон стра ци ја со ци јал ног и по ли тич-
ког не за до вољ ства до ре во лу ци о нар ног от по ра и тра же ња на чи на 
жи во та “с оне стра не” по тро шач ког дру штва, то ни је до вољ но да 
се гра ди ствар на и бо ља ал тер на ти ва том по рет ку. Ње не ће би ти све 
док се нај пре те о риј ски, а за тим прак тич ки и свет ско-исто риј ски 
не уте ме љи си стем ко ји на ди ла зи све власт про фи та. Ле ви ца је до-
жи вља ва ла и до жи вља ва по ра зе јер тај кључ ни исто риј ски за да так 
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ни је ус пе ла да ре ши. А то ни је са мо еко ном ски, не го је и по ли тич-
ки и вред но сни, за пра во, ци ви ли за циј ски за да так. 

Но ми нал но ле ве пар ти је ко је има ју свој део вла сти у зе мља ма 
пост-ре ал со ци ја ли стич ке “тран зи ци је” прак тич но не “пи па ју”  у 
ње ну срж - ве ћи ном пљач ка шку при ва ти за ци ју, а со ци ја ли зам као 
исто риј ску ал тер на ти ву или не по ми њу, или по ми њу ре да ра ди. 
Кључ ни узрок то ме је што нај ве ћи део ру ко вод ста ва и апа ра та тих 
пар ти ја уче ству је у “де о би пле на” уну тар но во у спо ста вље ног по-
рет ка и што су без спо соб но сти исто риј ских ино ва ци ја. То је под-
ло га чи ње ни це што је ле ви ца у европ ским зе мља ма пост-ре ал со ци-
ја ли стич ке “тран зи ци је”, ге не рал но гле да но, на ни ском ни воу. Они 
бив ши “марк си сти” ко ји су у “но вом” си сте му по ста ли ка пи та ли-
сти и се ри ја ли зо ва ни “ли бе ра ли”, “пе ру” сво је би о гра фи је, а че сто 
и пр љав но вац. Спа да ју ме ђу нај а гре сив ни је бра ни о це по сто је ћег 
по рет ка. Ти “бор ци” за бес кла сно дру штво, за “мо дер ну ле ви цу”, 
спа да ју ме ђу пер со ни фи ка ци је нај су ро ви јег ви да  по но вље не пр-
во бит не аку му ла ци је бо гат ства и тла че ња рад нич ке кла се у ко ју су 
се за кли ња ли. 

Је дан од ка на ла оне мо гу ћа ва ња ве ћег по ли тич ког ути ца ја но-
ми нал но ле вих пар ти ја на под руч ју бив ших со ци ја ли стич ких зе ма-
ља је сте “ку по ви на” ли де ра. Но ви ка пи та ли сти су фи нан си је ри де-
ла тих пар ти ја. А њи хо ве во ђе по ста ју за ви сне од сво јих спон зо ра. 
Умрт вљу ју оне ак тив но сти сво јих пар ти ја ко је би до ве ле у пи та ње 
те ме ље су ро вог и ре гре сив ног ка пи та ли зма. Ве ро ват но је да у тој 
“ку по ви ни” ли де ра и фи нан си ра њу не ких од тих пар ти ја ко је ни су 
бе зна чај не, уче ству ју и стра не др жа ве по сред ством сво јих тај них 
фон до ва и слу жби. Тај “ме ха ни зам”, да кле, не про ди ре у сва ку од 
њих. Али, про ди ре до вољ но ши ро ко и ду бо ко да ства ра онај рас по-
ред по ли тич ких ак те ра ко ји од го ва ра нај моћ ни јим др жа ва ма, али и 
до ма ћој но вој бур жо а зи ји.

Дру ги чи ни лац идеј ног мр тви ла и по ли тич ке де ге не ра ци је 
пар ти ја но ми нал не ле ви це је сте не до ста так љу ди, по себ но на ни-
воу ру ко вод ста ва, ко ји су у ста њу да ства ра ју све жу, ин вен тив ну 
ми сао. Као и у ра ни јим вла да ју ћим пар ти ја ма ко је су но си ле на зи ве 
ко му ни стич ких, или слич не, ло ги ком уну тра шње би ро кра ти за ци је 
и оли гар хи за ци је (што вре ди за пар ти је као та кве) пре о вла ђу ју љу-
ди апа ра та, праг ма ти ча ри без ви зи је и нео п ход них зна ња, без оне 
ства ра лач ке стра сти ко ја од ли ку је по ли ти ча ре од фор ма та, о че му 
пи ше Ве бер. 



стр: 179217.

- 191 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2012 год. (XXIV) XI vol=32

Те шко је пред ви де ти ко ли ко ће тра ја ти по ме ну ти па ра докс: све 
го ре оп ште дру штве но ста ње, све те жи жи вот ни по ло жај ве ћи не у 
до ми нант ном де лу пост-ре ал-со ци ја ли стич ких дру шта ва, а ле ви-
ца ја ло ва, идеј но по ха ба на или уву че на у по сто је ћи си стем, с ве-
о ма рет ким из у зе ци ма ко ји бит но од сту па ју од тог пра ви ла. И ако 
до не кле ожи ве не ке од пар ти ја но ми нал не ле ви це услед пре те ће 
дру штве не ка та кли зме, то не ће би ти до вољ но за  из ме ну ње не оп-
ште сли ке. Мо жда ће се ја ви ти не ка друк чи ја “но ва ле ви ца”. Ка ква 
– оста је да се ви ди. 

Бур жу ји по ре клом из бив ше или са да шње но ми нал не ле ви це, 
у Ср би ји и дру где, рас про сти ру се од уни вер зи те та и пар тиј ских 
оли гар хи ја до сло ја круп них “би зни сме на”. Ни че је сво је вре ме но 
пи сао: “Стид, стид, стид – то је по ви јест чо вје ка”.14) Сва ка ко, стид 
је део чо ве ко ве исто ри је. Али бе стид ност је мно го ве ћа и ја ча у 
ствар ном исто риј ском про це су ко ји је пре пун бес кру пу ло зно сти. 
Бур жу ји но ми нал не ле ви це не ма ју ни ка квог сти да због сво је ка ме-
ле он ске при ро де, са да шњег по ло жа ја и на чи на до спе ва ња до ње га. 
Они су део ши ре си стем ске ка те го ри је - упра вљач ке ели те упро па
сти те ља дру штва ко ји ма је пот пу но стра но то осе ћа ње.

Сва ки си стем има сво је апо ло ге те. По сто је ћи у Ср би ји бра не 
и уз ди жу нео ли бе рал ни кр ста ши и еван ге ли сти ме ђу ко је спа да
ју и бив ши “дру го ви”, са да шње “га зде”. Сви су, као иде о ло шки 
еша лон но ве вла да ју ће кла се, ње го ви ве ли ки до бит ни ци. Од бра на 
“све то сти” при ват не сво ји не као та кве, по себ но оне екс пло а та тор-
ске и круп но-оти мач ке (на рав но, ни је сва при ват на сво ји на та ква) 
ве за не за ко ло ни јал но пот чи ња ва ње - њи хо во је кључ но опре де ље-
ње. За њих је екс пло а та ци ја пу ка из ми шљо ти на, бед не над ни це су 
нор мал не јер су, по њи ма, ре зул тат оног што је ствар но за ра ђе но и 
“рав но прав но” скло пље ног уго во ра из ме ђу за по сле них и по сло да-
ва ца. Не људ ски усло ви ра да и обес пра вље ност рад ни ка де кла ра-
тив но се осу ђу ју, али се прав да ју “кри зом” и сма тра ју оправ да ним 
у “про ла зним те шко ћа ма” “исто риј ски не из бе жне тран зи ци је”, ко-
ја се услед те “не из бе жно сти” не сме до во ди ти у пи та ње. Глав не 
“ме те” њи хо вог иде о ло шко-по ли тич ког по хо да су со ци ја ли зам у 
свим сво јим об ли ци ма, те сто га и со ци јал на прав да. Иде ја сва ког 
са мо у пра вља ња од ба цу је се као не што при ми тив но, “по пу ли стич-
ко” и по ра зно по ефи ка сну при вре ду. То се чи ни с по зи ци ја мо но-

14) F. Ni etzsche, Ta ko je go vo rio Za ra tru sta, Iz da vač ko-knji žar sko pred u ze će “Mla dost”, Za-
greb, 1967, str. 45. 
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по ли за ци је и аро ган ци је иде о ло шке мо ћи ко ју им си стем да је по 
истом обра сцу као и си стем по ли то крат ског со ци ја ли зма, са се би 
свој стве ном при ми ти ви за ци јом марк си зма. Моћ нео ли бе рал них 
кр ста ша и еван ге ли ста про из ла зи и из чи ње ни це да у са да шњој 
Ср би ји (а та кво ста ње је и у дру гим др жа ва ма на под руч ју бив ше 
Ју го сла ви је, као и на це ло куп ном про сто ру бив шег ре ал-со ци ја ли-
зма), ка ко је већ ра ни је на гла ше но, не ма ја ких по кре та и пар ти ја 
исто риј ски ино ва тив не ле ви це, спо соб не и истин ски за ин те ре со
ва не за дру штве ни пре по род. Ни јед на но ми нал но ле ва пар ти ја у 
сво јој по ли тич кој прак си не за ла же се убе дљи во, идеј но над моћ но 
и до след но за но ви со ци ја ли зам као ал тер на ти ву нео ли бе рал ном 
(и сва ком) ка пи та ли зму. Ни јед на од њих ни је уко ре ње на, што зна-
чи да не ма ни ве ћин ску по др шку,. у све ту тра ди ци о нал не и но ве 
си ро ти ње, ин те лек ту ал них и ма ну ел них на јам ни ка, ма се не за по-
сле них, ло ше пла ће них струч ња ка, се ља ка ко ји је два оп ста ју на 
сво јим сит ним пар це ла ма, мла де ге не ра ци је ко ја све ви ше бе жи у 
ино стран ство, вр хун ских ства ра ла ца, од ко јих уве ли ко за ви си опо-
ра вак зе мље. Са ма реч “со ци ја ли зам” је два да се чу је у по зи тив ном 
зна че њу у јав ном по ли тич ком дис кур су, а ка мо ли да озна ча ва циљ 
ка ко ме се тре ба усме ри ти. Чи ње ни ца да је ве за ност гра ђа на за со-
ци ја ли зам до ско ра би ла ве ћа (ни је ве ро ват но да је са да ма ња) не го 
у по след њих 10-15 го ди на ње го вог по сто ја ња у Ср би ји,15) што је 
за си стем, пре све га ње го ве упра вљач ке и иде о ло шке ели те крај ње 
не при јат но, јед но став но се иг но ри ше или об ја шња ва сте ре о ти пом 
“но стал ги је”. У те ме љу те ве за но сти је ма сов но ис ку ство: у Ср-
би ји је у со ци ја ли зму, све до де ве де се тих го ди на про те клог ве ка, 
и по ред ње го вих мно го број них не до ста та ка, до ми нант ни део дру-
штва мно го бо ље жи вео не го са да. 

Со ци јал на прав да се по ми ње у из ра зи то де ма го шком кон тек-
сту, без ика кве кон крет не пре по зна тљи во сти, и ве зу је се за не ку 
вр сту умек ша ног нео ли бе ра ли зма и друк чи ју иде о ло ги ју “све тле 
бу дућ но сти”. Пар ти је на вла сти ши ром бив шег ре ал-со ци ја ли стич-
ког про сто ра, ко је се бе де фи ни шу као ле ви чар ске сво јом по ли тич-
ком прак сом не оспо ра ва ју по сто је ћи ка пи та ли стич ки си стем, у це-
ли ни гле да но, “ди вљи”, при ми ти ван и раз вој но не спо со бан, обе ле-
жен “па ра диг мом тра у ме” (А. Па на рин), оне со ци јал не. Не до во де 
у пи та ње (или то чи не на ни воу пра зних по ли тич ких де кла ра ци ја 

15) S. Ми ха и ло вич, “Про ћер дан крај ве ка чи ни нас ве о ма ра њи вим на ула ску у но ви век”, 
збор ник Пет го ди на тран зи ци је у Ср би ји, Со ци јал де мо крат ски клуб, Fri e dich  Ebert 
Sif tung, Београd, 2005, str. 221, 211, 219.



стр: 179217.

- 193 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 2/2012 год. (XXIV) XI vol=32

и у то ку пред из бо рих кам па ња), два ка ме на-те мељ ца тог си сте ма – 
пре о вла ђу ју ћу пљач ка шку при ва ти за ци ју и но ве об ли ке мо но по ли-
за ци је вла сти. Оне су до бро укло пље ни и ве о ма по жељ ни еле мент 
си сте ма са ста но ви шта ње го ве ло ги ке и ин те ре са но ве вла да ју ће 
кла се у ко ју ула зи и зна тан део оне ста ре, по ли то крат ске. То су у 
осно ви пар ти је ка пи та лопар ла мен та ри зма (Ба дју). 

Да ли ће се при ну дом окол но сти и ра стом све сти о нео п ход но-
сти фор ми ра ња бор бе не и исто риј ски ино ва тив не ле ви це до ра сле 
ве ли ким иза зо ви ма ег зи стен ци јал не дра ме и мо гу ће дру штве не ка-
та кли зме – по ја ви ти та ква ле ви ца  или ће по тра ја ти ка пи талле ви
ца, оста је да се ви ди,16) То пи та ње се ре ша ва на рав ни до ми нант-
них гло бал них, ре ги о нал них и ло кал них  дру штве них зби ва ња, ве-
ћин ских по ли тич ких опре де ље ња, су пер и ор ни јих иде ја и зна ња, 
од ва жно сти и мо ра ла, као и ква ли те та по ли тич ких ру ко вод ста ва, 
по себ но ли де ра.

На те ме љи ма ло шег  си сте ма, ка кав је си стем нео ли бе рал ног 
и ујед но ко ло ни јал но-ва зал ног ка пи та ли зма, по ве за ног са ха о сом, 
ди ле тан ти змом, ра ши ре ном ко руп ци јом и нео д го вор но шћу, да кле, 
ни зом до дат них еле ме на та ко ји умно го стру чу ју по ра зна деј ства тог 
си сте ма - не мо же се гра ди ти бо ља исто риј ска ал тер на ти ва. Не ма 
те гру пе струч ња ка,  по ли ти ча ра и кул тур них де лат ни ка ко ја би мо-
гла не ким спа со но сним пла ном да на пра ви скок у бо љи по ре дак, а 
да оста ну осно ве по сто је ћег. То је јед на од здра во ра зум ских  прет-
по став ки тра же ња бо ље ал тер на ти ве све го рем ста њу при вре де и 
оста лих обла сти дру штва, ако се са гле да ва ју по оном шта у њи ма 
пре о вла ђу је и ја ча. Без тог уви да ни су мо гу ћи са мо о све шће ње и 
бит ни уну тра шњи пре о бра жај по сто је ће ле ви це у Ср би ји и дру-
гим, њој срод ним зе мља ма по стре ал со ци ја ли стич ке “тран зи ци је”, 
ни ти фор ми ра ње ње них са вре ме них ор га ни за ци о них об ли ка. Та-
кав увид ни је днев но-по ли тич ког или уско-пар тиј ског, не го је оп-
штег и епо хал ног ка рак те ра и зна ча ја. 

Да кле, ле ви ца у ми ни мал ном сми слу пре по зна је се по то ме 
што се свом сна гом бо ри за по ни ште ње пљач ка шке при ва ти за ци-
је, про тив огром них со ци јал них не јед на ко сти, си ро ма штва и бе де, 

16) “Dок је тра ди ци о нал на ле ви ца зах те ва ла ства ра ње но вог дру штва јед на ко сти, са вре-
ме на ле ви ца са мо тра жи ви ше јед на ко сти у окви ру ли бе рал ног ка пи та ли зма, ко ји је 
дру што не јед на ко сти” (У. Шу ва ко вић, оп. цит. стр. 53). Овом ста ву ва ља ло би до да ти 
про бле ма ти за ци ју пој ма са вре ме не ле ви це. На де лу је у осно ви ква зи-ле ви ца, као је дан 
од глав них сту бо ва мо дер ног ка пи та ли зма, оног нео ли бе рал ног, и са мо је у хро но ло-
шком сми слу “са вре ме на”.
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ва зал но-ко ло ни јал ног по ло жа ја зе мље, за це ло ви ту уну тра шњу и 
спо ља шњу сло бо ду. Од тих кри те ри ју ма мо ра се по ћи ка да се кон-
крет ни је са гле да ва ста ње пар ти ја ко је се бе од ре ђу ју као ле ви цу у 
да на шњој Ср би ји.

Пред мет ана ли зе у овом одељ ку сту ди је ни је це ло куп на де лат-
ност нај по зна ти јих пар ти ја17)  ко је се у ве ћој или ма њој ме ри јав но 
де кла ри шу као при пад ни це ши рег спек тра пар ти ја ле ви це, већ то 
да ли се и ко ли ко оне су прот ста вља ју, не са мо про грам ски, а по го-
то во не ре то рич ки, не го пр вен стве но прак тич ки, по сто је ћем ка пи
та ли зму со ци јал не ка та стро фе и за ла жу за ожи во тво ре ње оних 
вред но сти ко је во де со ци ја ли зму бу дућ но сти. Та ће ана ли за, да кле, 
би ти на мер но ме то до ло шки су же на, јер се по ла зи од уве ре ња да је 
по ку шај од го во ра на та два не раз двој на пи та ња од кључ ног зна ча ја 
за пре по зна ва ње ствар не при ро де тих пар ти ја.  

Нај ва жни ја про ме на у Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је је у то-
ме што ни је ве ро ват но да ће убу ду ће на ње но че ло до ћи  не ки но-
ви не при ко сно ве ни “во ђа-го спо дар”,18) чи ја је реч све ти ња, а он се 
пре тва ра у пар тиј ског бо га, ко ји сво јом во љом, ми мо де мо крат ске 
про це ду ре, сме њу је чла но ве глав ног пар тиј ског ор га на, и то без 
ика квог јав ног уну тар-пар тиј ског от по ра. То не зна чи да пар ти ја 
са вре ме не ле ви це не ма по тре бу за сна жним ли де ром, али сна жним 
у де мо крат ском, ви зи о нар ском, опе ра тив ном и мо рал ном сми слу. 
Ли де ри-три бу ни ко ји де лу ју за оп ште до бро, ко ји ни су ни у че му 
при ви ле го ва ни или ко рум пи ра ни, ни ти вла сто љу би ви, по треб ни су  
у сва ком, а по себ но у исто риј ски пре лом ном  вре ме ну. По ли тич ко 
оне мо гу ћа ва ње по ја ве “во ђе-го спо да ра” мо ра би ти и ин сти ту ци о
нал но ре гу ли са но. То још ни је до вољ но за раз вој уну тар-пар тиј ске 
де мо кра ти је. Али је ва жан ко рак у том сме ру. 

По сто је и зна чај на со цио-пси хо ло шка огра ни че ња оства ри ва-
њу нео п ход ног ни воа де мо крат ског про фи ли са ња Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је. Јер ап со лут ну ве ћи ну ње них при ста ли ца “ка рак те-

17) Не по трб но је, а те шко и да је мо гу ће, ана ли зи ра ти све пар ти је ко је се из ја шња ва ју да 
при па да ју ле ви ци Ср би је. Dоста њих су пар ти је на “па пи ру”. То је је дан од до ка за хи-
пер тро фи ра ног по ли тич ког плу ра ли зма, ко ји не мо же би ти исто риј ски про дук ти ван. О 
то ме го во ри и чи ње ни ца да је “на про сто ру Ср би је де ло ва ло, или де лу је, чак три де се-
так стра на ка са со ци ја ли стич ким или со ци ја де мо крат ским пред зна ком” (Б. Ђу ро вић, 
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је, ста ње и пер спек ти ва са вре ме не ле ви це”, Про свје та”, 
Но ви Сад, 2011, стр. 55).

18) Б. Ђу ро вић, исто, стр.55.
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ри ше ауто ри тар на ори јен та ци ја”,19) што ни је свој ство са мо те пар-
ти је. 

Та пар ти ја је, сва ка ко, по ста ла зна чај на на по ли тич кој сце ни 
Ср би је. Али је она то по ста ла пре све га уно се ћи не ке еле мен те нео-
пор ту ни стич ких по гле да ка да је реч о ре ша ва њу про бле ма ста ту са 
Ко со ва и кри тич ни јим од но сом пре ма Европ ској уни ји од сво јих 
ко а ли ци о них парт не ра. Но, она ни је пре по зна тљи ва по оно ме што 
је глав но за иден ти тет пар ти је ле ви це – све ко ли кој, оштрој и осми-
шље ној бор би протв ка пи та ли зма пре те ће со ци јал не ка та кли зме, 
ко ји је си стем ски ле га ли зо ван и фак тич ки оти мач ке при ва ти за ци је 
ко ја му је осно ва. Го лим оком је ви дљи во да је ску пи на си ро ти ње, 
град ске и се о ске, све ве ћа, со ци јал не не јед на ко сти све су ду бље, 
не за до вољ ство по сто је ћим ста њем све ја че и ши ре. 

Со ци ја ли стич ка пар ти ја се пр вен стве но пре по зна је као пар ти
ја вла сти и осло ба ђа ња сте га про шло сти, а не као кључ на пар ти ја 
нео п ход них су штин ских про ме на си сте ма ко је не ги ра ју та кав ка-
пи та ли зам. Дру штве но ста ње по ка зу је да по сто ји рас цеп из ме ђу 
про гра ма те пар ти је и ње го вог оства ри ва ња, ка да је реч о ег зи стен-
ци јал но-со ци јал ној про бле ма ти ци, нај ва жни јој за ствар ни по ло жај 
и жи вот не из гле де љу ди. Исти на, то је ка рак те ри стич но за огром ну 
ве ћи ну пар ти ја као та квих, по себ но оних на вла сти. Јер власт ну-
жно, пре у ве ћој не го ма њој ме ри, из об ли ча ва ма ко ли ко до бар про-
грам, а у слу ча ју ње не мо но по ли за ци је ни шти га. 

Да би би ла ва жан по ли тич ки ак тер пре ко по треб них ду бин-
ских си стем ских про ме на Со ци ја ли стич ка пар ти ја би мо ра ла те-
жи ште це ло куп ног свог де ла ња ста ви ти упра во на бес ком про ми-
сну бор бу про тив пре те жно пљач ка шке, прак тич но ле га ли зо ва не 
при ва ти за ци је, као и ње них по губ них при вред них и со ци јал них 
по сле ди ца. На то је оба ве зу је са мо ње но име. То под ра зу ме ва да 
се она и из ну тра ме ња да би до ра сла том за дат ку од кључ ног зна-
ча ја. Про грам ска на че ла на ла жу јој да се кон ти ну и ра но за ла же за 
ово вре ме ни со ци ја ли зам. То би мо ра ло би ти су штин ско обе леж је 
би ћа сва ке пар ти је ко ја но си та кво име. У дру штве ној ствар но сти 
ни че га од со ци ја ли зма не ма, ни као на го ве шта ја. Ако то не бу де 
кључ но своjство те пар ти је она ће, објек тив но, трај но би ти је дан од 
чи ни ла ца рeпродукције исто риј ски ре гре сив ног ка пи та ли зма, иако 
га де кла ра тив но оспо ра ва. 

19) Исто, стр. 177.
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Сва ка ко, из ова ко су ро вог и у це ли ни де струк тив ног ка пи та-
ли зма, без ци ви ли за циј ско-раз вој них функ ци ја ка пи та ла, из са да-
шњег крај ње те шког ме ђу на род ног по ло жа ја Ср би је и струк ту ре 
гло бал не мо ћи – не мо же се “уле те ти” у со ци ја ли зам ко ји је у ста-
њу да не ги ра  ка пи та ли зам рас ту ће при вред не и со ци јал не ка та кли-
зме. Али су нео п ход ни по чет ни ко ра ци и стра те ги ја ко ји во де ка 
то ме. Со ци ја ли зам бу дућ но сти ни је мит, не го исто риј ски кон крет-
но и .пре по зна тљи во до бро. Он је са мо јед на, не из ве сна исто риј ска 
мо гућ ност, знат но су же на због кра ха ра ни јег си сте ма ре ал-со ци-
ја ли зма. Али би “до бри раз ло зи мо гли да по др же ми шље ње да је 
нај оп ти мал ни ја.”.20)

Нај ве ћа за слу га Де мо крат ске пар ти је Ср би је, ко ја се бе од ре ђу-
је као пар ти ју “ле вог цен тра”, је у то ме што је би ла глав на ор га ни-
зо ва на по ли тич ка сна га бор бе про тив ауто ри тар ног ре жи ма чи је је 
јед но од бит них обе леж ја да је био и ре жим лич не вла сти. По ли-
тич ка ре пре си ја је бит но сма ње на, ма да ни је са свим не ста ла. Али 
је она со ци јал на (ка ко је у до са да шњој ана ли зи по ка за но), услед 
при ро де но во на ста лог си сте ма - ње го ва су штин ска и трај на  ка рак-
те ри сти ка. Та, ни ма ло слу чај на, струк ту рал на су прот ста вље ност  
(а не “обич на” про тив реч ност) учи на ка Де мо крат ске пар ти је чи ни 
глав ну гра ни цу ње ног по ли тич ког би ћа. И ов де тре ба на гла си ти да 
по ли тич ка сло бо да не мо же ду го оп ста ти ако не ма оне со ци јал не и 
ако оне не са чи ња ва ју си стем ско је дин ство. 

У ве зи с тим су и не ке дру ге гра ни це Де мо крат ске пар ти је.
Имо вин ско ста ње, из гле ди за со ци јал ну и по ли тич ку про мо ци-

ју чла но ва јед не пар ти је, по себ но ње них ру ко вод ста ва, бит но ути-
чу на струк ту ру  ин те ре са и це ло ку пан њен про фил. Ве ро до стој на 
је прет по став ка ко ја се да ре кон стру и са ти на осно ви са ста ва Де мо-
крат ске пар ти је, са да (фе бру ар 2012.) глав не вла да ју ће стран ке у 
Ср би ји, да у њој до ми ни ра ју  при пад ни ци бо ље сто је ћих сред њих 
сло је ва, као и де ла нај и мућ ни јих, ко ји у при ци пу иду за оним ко 
је тре нут но нај ја чи, или оче ку ју да ће то уско ро би ти. Ја сно је и 
без ика кве те о ри је да они не осе ћа ју по раз не со ци јал не по сле ди-
це “тран зи ци је”. На про тив, ње ни су ве ли ки до бит ни ци и ко ри сни-
ци. Ма њим де лом су и при пад ни ци но ве бур жо а зи је. По при ро ди 
ства ри не мо гу би ти за ин те ре со ва ни за ду бин ске си стем ске про-
ме не у ко рист си ро тињ ских кла са и сло је ва. Де мо кра ти ју схва та ју 

20) М. Мар ко вић, “Да ли је со ци ја ли зам још ал терт на ти ва”, збор ник ”Дру штве на ми сао на 
гра ни ци ми ле ни ју ма, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, 1999, стр.218
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као ва ља ну ле гал ну про це ду ру и вла да ви ну по зи тив ног пра ва, не 
про пи ту ју ћи ње го ве вред но сне осно ве, док им је со ци јал на прав да 
де кла ра тив на ка те го ри ја ко ја не оба ве зу је да се си стем усме ра ва 
пре ма ње ном оства ре њу. Из то га про из ла зи од го ва ра ју ћа по ли тич-
ка прак са. Ра ди се о по ли ти ци со ци јал ног ста тус qуоа, пре те жно 
про ка пи та ли сти че усме ре но сти и пре ве ли ке ве за но сти за  нај моћ-
ни је др жа ве За па да (што не зна чи да би тре ба ло да се на не ку дру гу 
стра ну исто та ко “наг не” и да се пре ки ну сва ке озбиљ ни је ве зе с 
тим др жа ва ма, јер би то, с об зи ром на гло бал ну струк ту ру мо ћи, 
Ср би ју во ди ло у још го ре ста ње од са да шњег). То је је дан од узро ка 
из о стан ка нео п ход не кри тич но сти те пар ти је пре ма ка пи та ли зму, 
у осно ви ко ло ни јал ном, и дог ми при ва ти за ци је, што је до ве ло до 
то га да се у при вре ди и це ло куп ном дру штву Ср би је офи ци јел но 
оправ да ва ју и до би ја ју фак тич ки ле гал ни ста тус и они, из ра зи то 
дру штве но ра зор ни, ду бо ко де ху ма ни зу ју ћи про це си.

То су бит на струк ту рал на огра ни че ња Де мо крат ске пар ти је ко-
ја оне мо гу ћу ју ње но ствар но кре та ње ка пар ти ји “ле вог цен тра”. 
Све то во ди, и то не на ду гу ста зу, сма ње њу ње ног по ли тич ког ути-
ца ја у ши рим ма те ри јал но и оп ште-ста ту сно угро же ним де ло ви ма 
дру штва. Со ци ја ли стич ка ин тер на ци о на ла ко јој та пар ти ја при па-
да су ви ше је хе те ро ге на, по ли тич ки сла ба и “аме ри ка ни зо ва на” да 
би мо гла да ти “све жу крв” оства ри ва њу не ка да ви со ко вред но ва-
ног ци ља – “де мо крат ског со ци ја ли зма”.

Та пар ти ја, ко ја се про грам ски опре де ли ла да бу де пар ти ја “ле-
вог цен тра”, те сто га и за не ки об лик мо дер не со ци јал де мо кра ти-
је, у ствар но сти се (с раз ло гом) до жи вља ва пре све га као глав на 
пар ти ја по сто је ћег по рет ка, ко ја, по ло ги ци ства ри, сно си нај ве ћу 
од го вор ност за ве о ма ло ше ста ње дру штва. Пар ти је ле вог цен тра 
нај ви ше од ли ку је упра во  стал но прак тич но за ла га ње за су штин ску 
по ве за ност де мо кра ти је и со ци јал не прав де. То се не ви ди у де ло-
ва њу те пар ти је. А Ср би ја је дру штво из ра зи тих не прав ди, не са мо 
у ма те ри јал ним усло ви ма жи во та ње них гра ђа на. 

Не ко ли ко пар ти ја ко је се бе де фи ни шу као со ци јал де мо крат-
ске, по број но сти свог члан ства и ствар ном по ли тич ком ути ца ју су 
углав ном ми нор не. Је дан од узро ка то ме је што у Ср би ји не по сто ји 
сна жна, ста бил на и мо дер на сред ња кла са ко ја би би ла њи хов глав-
ни со ци јал ни осло нац. Дру ги је у њи хо вој не спо соб но сти ује ди ње-
ња и не по сто ја њу по ли тич ке во ље  за то, као и ства ра ња  стра те ги-
је ко ја од го ва ра кон крет ним усло ви ма дру штва Ср би је. Али узрок 
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њи хо вог по ли тич ки пе ри фер ног ста ња је сте и у пре о вла ђу ју ћој по
ли тич кој пси хо ло ги ји екс тре ми зма и не под но шљи во сти про тив ни
ка у ма сов ној по ли тич кој све сти. Го то во да не ма ме ста за пар ти је и 
по кре те про гре сив них исто риј ских ком про ми са, што је усло вље но 
и ан та го ни зо ва ном со ци јал ном струк ту ром. На по ли тич кој сце ни 
глав ну уло гу има ју иде о ло шке су прот но сти и мр жње, што је ду го-
трај на исто риј ска кон стан та Ср би је.   

Јед но од ва жних ме ри ла по сто ја ња за и ста са вре ме не ле ви це 
у Ср би ји, оста лим зе мља ма на под руч ју до пре две де це ни је за-
јед нич ке др жа ве и дру где, је сте од нос пре ма НА ТОу, као и сва
ком дру гом вој ноагре сив ном са ве зу ко ји би се евен ту ал но по ја вио. 
Мно ге но ми нал но со ци јал де мо крат ске и со ци ја ли стич ке пар ти је 
на том под руч ју и у Евро пи уоп ште, би ло да су на вла сти, би ло 
у опо зи ци ји, при ста ли це су НА ТО-а. Же ле да њи хо ве зе мље, ако 
већ ни су, што пре по ста ну ње го ве чла ни це. То што тај са вез во ди 
агре сив не ра то ве, те жи пот чи ња ва њу све та, што је сам прин цип 
ле ви чар ске ми сли и по ли тич ке прак се не спо јив с агре си јом би ло 
ко је вр сте и члан ством у ор га ни за ци ја ма ко је њу спро во де – за њих 
је од пе ри фер ног зна ча ја. Ни је слу чај но што у бив шим со ци ја ли-
стич ким зе мља ма, чла ни ца ма НА ТО-а, мо же да про ђе са мо ве о ма 
бле да ва ри јан та со ци јал де мо кра ти је, она ко ја не угро жа ва круп ни 
ка пи тал, ко ло ни јал ни си стем, ва зал ну де мо кра ти ју и кључ ну по-
ли тич ку по зи ци ју моћ них за пад них зе ма ља,  пре све га нај моћ ни је 
ме ђу њи ма. 

Не за бо ра ви мо да су  и во ђе со ци јал де мо крат ских пар ти ја ко је 
су би ле глав не пар ти је вла сти у ви ше зе ма ља Евро пе 1999. го ди не, 
до не ле од лу ку о уче шћу њи хо вих ору жа них сна га у агре си ји на 
он да шњу Ју го сла ви ју, да се ни да на шњи њи хо ви ли де ри ни су енер-
гич но су прот ста ви ли ра за ра њу Ира ка, Ав га ни ста на, Ли би је. Нај-
ве ро ват ни је та ко ће по сту па ти и у бу ду ћим слич ним слу ча је ви ма. 
То све до чи о не ким ва жним од ли ка ма ствар ног по ли тич ког и вред-
но сног би ћа тих пар ти ја. Агре си ју у име “од бра не со ци ја ли зма” 
упра жња ва ло је воћ ство ста љи ни стич ке ко му ни стич ке пар ти је Со-
вјет ског са ве за. Исто су чи ни ле, а и да нас де лом чи не, вла да ју ће 
со ци јал де мо крат ске пар ти је у Евро пи у име ли бе ра ли зма, по себ но 
људ ских пра ва.     

Исто риј ска спе ци фич ност ју го сло вен ског со ци ја ли зма (ста-
ви ли ту син таг му под на вод ни ке или не) са сто ја ла се у иде ји и 
прак си са мо у пра вља ња, ко је је ма ко ли ко огра ни че но, ту то ри са но 
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и ма ни пу ли са но,  ипак у кли ци и по ин тен ци ји би ло зна чај но. Да-
нас, ши ром бив шег ју го сло вен ског про сто ра је два да се мо гу на-
ћи пред у зе ћа где по сто ји ка ква-та ква пар ти ци па ци ја за по сле них у 
до но ше њу од лу ка ко је се ти чу њи хо вог по ло жа ја у про це су ра да. 
Ста вље ни су, го то во у це ли ни, у ста тус на јам ног ро бља. Је дан од 
по чет них еле ме на та ово вре ме не ре во лу ци је, као син те зе оштрих, 
ду бин ских ре зо ва у те ме љи ма си сте ма и струк ту рал них ре фор ми 
ду го роч ни јег ка рак те ра на том про сто ру - је сте по крет за об но ву 
те иде је и прак се, што прет по ста вља њи хо ву озбиљ ну кри тич ку 
ва ло ри за ци ју и пре ра ду.

Мно штво је пред у зе ћа и уста но ва у про па да њу. За што се они 
не би мо гли да ти, под по вољ ним кре ди ти ма, у сво ји ну и на упра-
вља ње рад ни ци ма и од го ва ра ју ћим струч ња ци ма? Ако је то мо гло 
и би ло ши ро ко при хва ће но 1976. го ди не у нај ја чој ка пи та ли стич-
кој зе мљи све та – Сје ди ње ним Др жа ва ма21), мо гу ће је и у зе мља ма 
на след ни ца ма Ју го сла ви је, где још по сто је тра го ви са мо у пра вља-
ња као осло бо ди лач ке прак се, на рав но, има ју ћи у ви ду сва ње го ва 
круп на огра ни че ња. По че му је пла ћа ње стра ним кор по ра ци ја ма 
ве ли ких сред ста ва из др жав ног бу џе та из ра зи то оси ро ма ше не зе-
мље ра ди отва ра ња но вих рад них ме ста бо ље од то га? По себ но ако 
се има у ви ду да је при лив ди рект них стра них ин ве сти ци ја ко ји ма 
би се гра ди ла но ва и зна чај на пред у зе ћа ве о ма ма ли, и да те кор по-
ра ци је углав ном ни су за то за ин те ре со ва не. По при ро ди ства ри за 
тај и слич не пред ло ге мо ра ли би се за ло жи ти ствар но ино ва тив на 
ле ви ца и ком пе тент не упра вљач ке ели те. То ме би се, нај ве ро ват-
ни је, свом сна гом опи ра ла огром на ве ћи на при ми тив но-ка пи та ли-
стич ке кла се, ве ли ким де лом са ста вље не од бив ших “дру го ва”, са-
да шњих круп них при ват них вла сни ка и псе у до-ли бе ра ла. Сто га је 
по тре бан не са мо кла сни, не го и нај ши ри, де мо крат ски за сно ван, 
од го ва ра ју ћим иде ја ма и зна њем во ђен дру штве ни по крет за но во, 
ра ци о нал но, при вред но ефи ка сно и на со ци јал ној прав ди уте ме-
ље но са мо у пра вља ње. То не зна чи да он тре ба да по ђе у ге не рал ни 
по ход усме рен на ни ште ње при ват не сво ји не као та кве. Ра ди се о 
ели ми на ци ји екс пло а та тор ске, мо но по ли стич ке и со ци јал но по
ро бља ва ју ће при ват не сво ји не, а не о ус по ста вља њу не ке ва ри јан-
те “рат ног ко му ни зма”, као јед на ко сти у бе ди, без мо гућ но сти да 
по кре не раз вој про из вод них сна га, ко га се и Ле њин сво је вре ме но 
од ре као. 

21)  Ви ди: М. Мар ко вић, исто, стр. 25.
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Ко ли ко је по ли тич ки кор пус ко ји се бе од ре ђу је као ле ви цу да-
нас у кри зи по ка зу је ње го ва идеј на бе да. Он је пре да ле ко од ути цај-
не и жи ве ми сли, од грам ши јев ске ду хов не хе ге мо ни је. То, по ред 
оста лог, по ка зу је офан зи ва крај ње при ми тив ног, агре сив ног и ми-
са о но ни штав ног ан ти ко му ни зма, ко ји пре пла вљу је про стор пост-
ју го сло вен ских дру шта ва, али и Евро пе уоп ште. Он је, за пра во, 
иде о ло шки и прак тич но, пре о кре ну ти, нај су ро ви ји ста љи ни зам. 
Ни је дан, ни ти дру ги не мо гу без иде о ло ги је екс трем не мр жње, 
ма сов них про го на и ис тре бље ња по ли тич ких про тив ни ка. У на ци-
фа ши зму, као екс трем ном ан ти-ко му ни зму, као и у ста љи ни зму, то 
се опред ме ћи ва ло у кон цен тра ци о ним ло го ри ма. Ни је ис кљу че но 
да би се то мо гло по но во до го ди ти. Оба су то та ли та ри стич ка и да-
ле ко од иш че зну ћа. И оба мо гу сте ћи  ве ћин ску по др шку. Пр ви 
по сред ством из о па че не де мо кра ти је и ра си зма, дру ги по сред ством 
све моћ не др жа ве ко ја од у зи ма сло бо ду, али да је пар че хле ба, Оба 
ту по др шку одр жа ва ју и пу тем ма сов не и си сте мат ске ду шев не 
оку па ци је. 

Ква зи-ле ви ца и псе у до-ле ви ца ка пи ту ли ра ле су и пред ко ло-
ни јал но-ва зал ним ду хом ко ји по ста је кон стан та си сте ма пост-ре-
ал со ци ја ли стич ких дру шта ва “тран зи ци је”. То је, за пра во, ну жан 
да нак фак тич ком при стан ку на не су прот ста вље ње пост-мо дер ном 
пот чи ња ва њу и “ме кој” оку па ци ји вла сти те зе мље ра ди оп стан ка 
на вла сти или у при јат ном по ло жа ју “прин ци пи јел не” опо зи ци је. 
Ду хов на оку па ци ја као по след њи чин пот чи ња ва ња јед не др жа ве 
оста вља трај ни је тра го ве од оне вој не, јер уби ја от пор гу бит ку сло-
бо де.

Без идеј ног ино ва тор ства, ми са о не све жи не, по ли тич ке му дро-
сти и хра бро сти, без спо ја су пер и ор не ми сли, прак тич ког чи на, де-
мо крат ског eto sa и по ште ња – не ма опо рав ка ле ви це ни у Ср би ји, 
ни ти би ло где дру где. 

Бли ска је ве за из ме ђу нео ли бе ра лог ка пи та ли зма и тог све ја-
чег та ла са ан ти-ко му ни зма. Нај су ро ви ји об лик мо дер ног ка пи та-
ли зма има свој иде о ло шки из раз у ге не рал ном по хо ду про тив сва-
ке ле ви це, по себ но оне ко му ни стич ке. То не зна чи да се и јед ног 
тре нут ка сме за бо ра ви ти шта се све чи ни ло у име ко му ни зма. Али 
се не би сме ло за бо ра ви ти ни то да је из вор на и глав на иде ја ко му-
ни зма  - бес кла сно дру штво. Њен са др жај је не у ни штив, ма ко ли ко 
би ла су зби ја на. Под раз ли чи тим име ни ма ја вља ће се све док тра ју 
те шке, чак ужа са ва ју ће не прав де и пат ње ве ли ког де ла чо ве чан-
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ства. Она се мо же на ћи и у ре ли ги о зним ети ка ма, не са мо хри-
шћан ској, у свом те о ло шком, али и све тов ном ви ду. Не при па да 
са мо аутен тич ној ле ви ци, не го и сва ком истин ски осло бо ди лач ком 
те о риј ском и прак тич ком стре мље њу. Она је од оп ште чо ве чан
ског зна ча ја. 

 Круп ни, тла чи тељ ски, оли го пол ски и ко ло ни јал но-по ро бљи-
вач ки ка пи тал све ће чи ни ти да уни шти сва ки по крет, сва ку пар-
ти ју или ин те лек ту ал но-по ли тич ку гру па ци ју, ко ји те же оства ри-
ва њу те иде је. Ти пи чан при мер та кве прак се је Пи но че ов ре жим у 
Чи леу, ко ји је па ра диг ма  нео ли бе рал ног ка пи та ли зма и ма сов ног 
хап ше ња, а пре све га уби ја ња, при пад ни ка ле ви це у тој зе мљи, уз 
све срд ну по моћ Аме ри ке, ње них тај них слу жби и моћ них кор по-
ра ци ја. Ту је та ве за из ме ђу нео ли бе рал ног ка пи та ли зма и крај ње 
агре сив ног ан ти-ко му ни зма, као и уни шта ва ња ле ви це уоп ште. 
Она се ја вља и у Ру си ји, зе мљи ко ја је уну тар Со вјет ског Са ве за 
би ла јед на од нај ве ћих жр та ва на ци стич ког ан ти-ко му ни зма. И у 
тој зе мљи по сто ји јед на од ва ри јан ти нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, 
с ње му има нент ном ре ха би ли та ци јом екс трем не де сни це, ма да ан-
ти-ко му ни зам у њој има и дру ге узро ке, с об зи ром на ду го трај ну 
стра хо вла ду ко ја је прав да на кре та њем ка ко му ни зму. Не ће би ти 
слу чај но што се у да на шњој Не мач кој, нај ја чој европ ској еко но-
ми ји (у осно ви нео ли бе рал ној) и ра сту ћој им пе ри ји, ши ре и ја ча ју 
нео на ци стич ке пар ти је и гру па ци је. Ни је то са мо на сле ђе про шло-
сти, не го је и про из вод са да шњо сти. Та ко ђе ни је слу чај но што тај 
при ми тив ни и опа сни ан ти ко му ни зам ја ча у про це су “тран зи ци је” 
у ко јој се ус по ста вља та кав ка пи та ли зам. Да нас ни шта као та су-
штин ска ве за нео ли бе рал ног ка пи та ли зма и “пе ћин ског” ан ти-ко-
му ни зма, чи ја је екс трем на фор ма по вра так на ци зма и фа ши зма, 
не мо же угро зи ти остат ке де мо кра ти је, про све ти тељ ства и уоп ште 
ху ма ни стич ко-осло бо ди лач ке ми сли и прак се у Евро пи и ван ње. 

Основ ни за кључ ци ко ји би се мо гли фор му ли са ти из прет ход-
не ана ли зе ста ња ле ви це у са вре ме ном све ту (да те са мо у на цр ту), 
мо гли би би ти сле де ћи.

Ко му ни стич ке и њи ма срод не пар ти је бољ ше вич ко-ауто ри тар-
ног ти па, иако по ве сно пре ва зи ђе не, не мо гу се “от пи си ва ти” као 
не што исто риј ски ире ле вант но. Оне ће још по сто ја ти, не ке, ће, ве-
ро ват но, оја ча ти и де ли мич но се про ме ни ти услед пу сто шних еко-
ном ско-со ци јал них учи на ка “тран зи ци је”. Али ни су у ста њу (не 
са мо оне) да по ну де но ву и ујед но бит но бо љу исто риј ску ал тер-
на ти ву.
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Са да шње со ци јал де мо крат ске пар ти је, са гле да ва не као це ли-
на, та ко ђе ни су у ста њу да то учи не. Пре о вла ђу ју ћим де лом оне 
су укло пље не у си стем нео ли бе рал ног  ка пи та ли зма. Чак су и ње-
го ва по гон ска сна га. Мо дел “дру штва бла го ста ња” у озбиљ ној је 
кри зи, на ко ју те пар ти је не ма ју од го вор. Оне су је дан од глав них 
узроч ни ка те кри зе, па им се, фи гу ра тив но ре че но, мо же при пи са ти 
од го вор ност за по ли тич ко “че до-уби ство”. И у овом слу ча ју по-
сто ји ве ро ват но ћа да ће се не ке од тих пар ти ја, или стру ја у њи ма, 
ра ди ка ли зо ва ти у по зи тив ном сми слу и по ста ти ак те ри прак тич ког 
оспо ра ва ња тог си сте ма. Али, ма ко ли ко то би ло зна чај но, да ле ко 
је од до вољ ног за за о крет ка ње го вој не га ци ји. 

Нео п ход но је тра га ти за не ким друк чи јим ”тре ћим пу тем” у 
од но су на до са да шње, а исто риј ски бо љим. До са да шњи мо де ли и 
стра те ги је “тре ћег пу та” или су у озбиљ ној кри зи, или су про па ли 
(“др жа ва бла го ста ња”, “евро ко му ни зам”, са мо у прав ни со ци ја ли-
зам у не гда шњој Ју го сла ви ји, Бле ров, Ги ден сов и Клин то нов ”тре-
ћи пут”). Али се на ме ћу пи та ња шта је то друк чи је “тре ће”, има ли 
не ких ње го вих еле ме на та и ка ко га пре тво ри ти у но ву дру штве ну 
па ра диг му. Са да се, пр вен стве но услед огра ни че но сти са ме епо-
хал не си ту а ци је и до ми нант ног “ду ха вре ме на” мо гу са мо на зре ти 
обри си бу дућ но сти у зна ку исто риј ски про гре сив ног, али не си гур-
ног “тре ћег”, пре ма чи јем опред ме ће њу би би ла усме ре на ово вре-
ме на ле ви ца, ску па са свим дру гим еман ци па тор ским су бјек ти ма

До са да шње пар ти је ле ви це су у су шти ни пар ти је раз ли чи
тих про шло сти, те сто га ни су, сем, мо жда, ве о ма рет ких из у зе та-
ка, на ни воу тог исто риј ског за дат ка. Ни су ни по сто је ћи по кре ти с 
ле вим пред зна ком, укљу чу ју ћи са да шњу ван пар тиј ску, пре све га 
омла дин ску ле ви цу, ко ја до но си из ве сна осве же ња у по ли тич кој 
до ми шља то сти и сен зи би ли те ту, али је без ја сног про гра ма “за”. 
То “тре ће” мо же би ти про из вод епо хе ко ја иза се бе оста вља и ре ал-
со ци ја ли зам и ре ал-ка пи та ли зам, с њи ма при пад ним фор ма ци ја ма 
ко је се бе од ре ђу ју као ле ви цу, или ва же за њу, уки да их у Хе ге ло-
вом сми слу тог пој ма, од но сно, исто риј ски над ма шу је, пре у зи ма-
ју ћи и пре ра ђу ју ћи оно из њи хо вих те ко ви на што је вред но. Но, то 
ни је ни ка ква исто риј ска ну жност. На про тив, спа да, из да на шњег 
хо ри зон та са гле да ва но, у сла би ју исто риј ску мо гућ ност.  

Хо ће ли се то но во “тре ће” по ја ви ти из ло ги ке про из вод них 
сна га ин фор ма тич ког до ба? Ни то се не зна. Нај мо дер ни ја тех-
но ло ги ја пру жа мо гућ но сти и за људ ску еман ци па ци ју и за но во 
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по ро бља ва ње. Сва ка ко, то по жељ но, чак нео п ход но исто риј ски 
про гре сив но”тре ће”, нео дво ји во је од оног еман ци па тор ског у нај-
мо дер ни јим про из вод ним сна га ма. Али, без од го ва ра ју ће људ ске 
прак се, ко ја увек зна чи и бор бу за бо ље - тех но ло ги ја и у сво јој 
осло ба ђа ју ћој ком по нен ти, оста је пра зна мо гућ ност за та кав исто-
риј ски пре лом.

Ме ђу тим, “тре ће” мо же да се опред ме ти и као пад у тех но ло
шки ви со ко ра зви је но  цар ство вар вар ства.  У при лог тој прог но зи 
иде чи ње ни ца да су из ве ка у век ра то ви све стра хот ни ји, са све 
ве ћим бро јем жр та ва, као и да је тех но ло ги ја смр ти све ја ча, све 
уби тач ни ја и све мо дер ни ја. Зна ци те мо гућ но сти су очи ти.

Сто га се про блем са др жа ја, ли ко ва и оства ре ња но вог “тре ћег” 
вра ћа на моћ и уло гу прак тич ког ума ко ји тра жи и ства ра прет по-
став ке и су бјек те бо љег све та. 

Оно “тре ће” као исто риј ски бит но про гре сив но нео дво ји во је 
од но вог со ци ја ли зма Но, не сме се ис кљу чи ти мо гућ ност и не ких 
дру гих, исто риј ски про гре сив них об ли ка “тре ћег пу та”. Ако се и 
по ја ве, не ће се су шин ски раз ли ко ва ти од но вог со ци ја ли зма, с об-
зи ром на ње го ву при ро ду и te los.  Ово вре ме на ле ви ца сти че свој 
иден ти тет је ди но ако је спо соб на да та кав со ци ја ли зам до ве де до 
ни воа гло бал но ре ле вант не иде је и на сто ји да га прак тич но оства-
ру је. Пре ви ше је ра но да се кон крет ни је од ре ђу ју ње гов са др жај 
и ње го ви ли ко ви. Али се већ са да мо же ре ћи да је ну жни са др
жај тог со ци ја ли зма иш че за ва ње сва ког об ли ка екс пло а та ци је и 
људ ског по ро бља ва ња, као и ус по ста вља ње свет ског по рет ка де
мо кра ти је и ми ра. Да због ва жно сти пи та ња ка ко до ње га до спе-
ти опет на гла си мо: то ни је са мо про грам са вре ме не ле ви це не го и 
свих ема ци па тор ских исто риј ских су бје ка та.

ДРАМА ЕПОХЕ И НОВИ СОЦИЈАЛИЗАМ

Став да не ма ал тер на ти ве нео ли бе рал ном ка пи та ли зму и ка-
пи та ли зму као та квом, еле мент је ло ше по ли тич ке ме та фи зи ке и 
им пе ри јал не иде о ло ги је. Њи хо ва је бит у те жњи за ове ко ве че њем 
свет ског си сте ма ка пи та ли зма, и то у ње го вој, са да до ми нант ној, 
нај бру тал ни јој фор ми. Им пе ри је ове епо хе тен ден циј ски се сме-
њу ју, али та по ли тич ка ме та фи зи ка оста је. Она је про гра ми ра но 
фа та ли стич ка. Њо ме се на сто ји да се сва ки от пор јед ном, крај ње 
не пра вед ном ти пу дру штва и свет ског си сте ма, уна пред обе сми-
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сли и при ка же уза луд ним. Иако се ви ше не ин си сти ра на трет ма ну 
ли бе рал ног мо де ла дру штва као ”кра ју исто ри је”, твор ци и апо ло-
ге те те по ли ти ке сма тра ју да је он, ипак, узор за цео свет. Оту да и 
уве ре ње упра вљач ких ели та нај моћ ни јих зе ма ља За па да, пре све-
га Сје ди ње них Др жа ва, да им је бож јом во љом и исто ри јом да то 
пра во усре ћи ва ња чо ве чан ства свим сред стви ма. По сле ди це та кве 
по ли ти ке су очи глед не.

Али, и уве ре ње да су бо ље ал тер на ти ве та квом си сте му на до-
хват ру ке, са мо се тре ба по тру ди ти да се от кри ју и енер ги јом хте-
ња и тре ба ња оства ре, кре ће се уну тар фа та ли зма, у овом слу ча ју 
во лун та ри стич ког. Та кве ал тер на ти ве, иако пре ко по треб не, још су 
да ле ко од раз ви је них стра те ги ја епо хал них и ујед но про гре сив них 
про ме на. Ни су исто риј ском ну жно шћу пред о дре ђе не да се опред-
ме те. У нај бо љем слу ча ју тек су у за чет ку. Оне су са мо део исто-
риј ских мо гућ но сти, че сто знат но сла би ји од зби ра оних њи ма 
су прот них.  Не ма до вољ но објек тив них осло на ца, ни ти сна жних 
су бје ка та њи хо ве ре а ли за ци је. То је у ве ли кој ме ри узро ко ва но ти-
ме што су пар ти је ко је се бе од ре ђу ју као ле ве пре те жно по ста ле 
чи ни лац ре про ду ко ва ња нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, или ње го ва 
ква зи-опо зи ци ја. 

Фа та ли стич ком оп ти ми зму при па да и кон цеп ци ја исто ри је као 
не за др жи вог на прет ка, што зна чи да не ма по врат ка у ло шу про-
шлост. Ме ђу тим, суд би на ре ал-со ци ја ли зма то нај бо ље оспо ра ва. 
Ка пи та ли зам пр во бит не аку му ла ци је бо гат ства, ко ји је исто риј ски 
ре грес, вра тио се без ве ћих от по ра. Оно што је ли чи ло на ве ли ку 
исто риј ску ал тер на ти ву рас па ло се за не ко ли ко го ди на. 

Уну тар уског по ља бо љих исто риј ских ал тер на ти ва мо ра би ти 
ме ста и за но ви со ци ја ли зам. Не сме се при ста ја ти на да нас пре о-
вла ђу ју ћи трет ман сва ког со ци ја ли зма као исто риј ског мр тва ца и 
свет ског стра ши ла, ни ти се за тво ри ти за не ке, са да не по зна те на-
чи не из ла ска из бес пу ћа ко је се при ка зу је као нај зад на ђе ни прậви 
пут. Кључ на прет по став ка но вог со ци ја ли зма је оне мо гу ћа ва ње не
ле ги тим не при ну де, по го то во ма сов них раз ме ра, у об ли ку „гу ла га’’ 
или не ком дру гом ви ду. Од ре ђе на ме ра ле ги тим не при ну де мо ра 
при па да ти не би ло ка квој др жа ви, не го оној ко ја је за сно ва на на 
пра вед ном пра ву и на че лу де мо кра ти је.   

У мо дер ном до бу до ми ни ра ју две све тов не иде је: ли бе ра ли зам 
и со ци ја ли зам. Че сто су би ле ан та го ни зо ва не и у њи хо вом ту ма-
че њу и у на сто ја њи ма да се опред ме те у дру штве ној ствар но сти. 
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Вре ме је за те о риј скопрак тич ку син те зу, а не за не ку вр сту ме ха-
нич ког спо ја, оног нај бо љег и трај ног у њи ма: сло бо де по је дин ца 
из ли бе ра ли зма и со ци јал не прав де из со ци ја ли зма. Би ла би то, уз 
до дат не усло ве, на ја ва  не чег исто риј ски но вог. То је тај нео п ход ни 
пре лом ко ји отва ра пут по ве сном пре о кре ту  ка но вом со ци ја ли зму. 
Са др жај тог пре ло ма ни је циљ са мо ово вре ме не ино ва тив не ле ви це 
већ има оп ште чо ве чан ски зна чај. У “то плој”  стру ји ли бе ра ли зма 
би ло је ме ста и осе ћа ја за со ци јал ну прав ду. У та квој стру ји со ци ја-
ли зма сло бо да по је дин ца ни ка да ни је би ла од пе ри фер ног зна ча ја. 
Син те за тог нај вред ни јег из ли бе ра ли зма и со ци ја ли зма кључ на је 
прет по став ка ре ха би ли та ци је и јед ног и дру гог. Њо ме се они осло-
ба ђа ју те шких ком про ми та ци ја у про шло сти и са да шњо сти. 

Та син те за је ну жан, али не и до во љан услов на стан ка но вог 
со ци ја ли зма. До во љан услов је раз у ђен и са ста вљен из ви ше ком-
по нен ти. Са чи њен је нај пре од осми шље них бор би за то но во, јер 
оно ни је по клон исто ри је,  од мо дер ни за ци је и гло ба ли за ци је, ако 
не “с људ ским ли ком”, он да бар с оним ма ње не људ ским, свет ског 
ми ра, пла не тар не де мо кра ти је и уки да ња ду бо ко по ни жа ва ју ћих 
не јед на ко сти ме ђу љу ди ма. Али је са ста вљен и од ду хов не ре во лу
ци је у чо ве кусу бјек ту ко ја би омо гу ћи ла сма њи ва ње (иш че за ва-
ње ни је мо гу ће) агре сив но сти, мр жње, по хле пе и его и зма уну тар 
људ ског ро да, што зна чи и ко ли чи не зла, пат ње и не сре ће, чи ји су 
ко ре ни си стем ски, исто риј ски  и ан тро по ло шки. То под ра зу ме ва 
бит ну про ме ну не са мо ти па еко но ми је и по ли тич ког уре ђе ња не го 
и усме ре ност ка пи та њи ма: ку да хр ли свет, че му но вац, тех ни ка 
и зна ње, ка кав је ква ли тет на шег жи во та ? На пр ви по глед то су 
ап страк ци је до ко ног ума. Ме ђу тим, ра ди се о сми слу ег зи стен ци је 
и по тре би за ци ви ли за ци јом ко ја у све му на ди ла зи ци ви ли за ци ју 
про фи та као са мо свр хе. Су ви шно је ис ти ца ти да је то епо хал ни 
про цес и са мо јед на, крај ње те шко оства ри ва исто риј ска мо гућ-
ност. Али ако се она на пу сти - сле ди не ка вр ста апо ка лип се чи ји се 
по тен ци ја ли очи ту ју го то во сва ког да на. 

Раз у ме се, из ме ђу ли бе ра ли зма и со ци ја ли зма по сто је раз ли ке 
ко је се не мо гу пре бри са ти. Су ко ба из ме ђу по бор ни ка тих иде ја и 
да ље ће би ти. Не мо гу се оне у све му ин те гри са ти. Бит но је да се 
оства ру је оно о че му је већ би ло го во ра - син те за из ме ђу  нај бо љег 
и нај бли жег у њи ма. У со ци јал-де мо крат ском мо де лу дру штва до-
шло је до “до ди ра’’ тог нај бо ље и нај бли жег, али не и до син те зе. 
Она ни је мо гу ћа ако се не на ди ла зе те ме љи ка пи та ли зма. У том 
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мо де лу они су са мо до ве де ни у по лу пи та ње. Са да је на де лу на сто-
ја ње да се они свим сред стви ма учвр сте.

Глав ни ток мо дер ног со ци ја ли зма за сни ва се пр вен стве но на 
раз ли чи тим, чак и су прот ста вље ним ре цеп ци ја ма Марк со ве ми-
сли, „пре ло мље ном’’ кон крет ним исто риј ским при ли ка ма и про-
фи лом во де ћих лич но сти ко је су је пре тва ра ле у по ли тич ку стра те-
ги ју. Сва ка ми сао ка да уђе у по ли тич ку аре ну „бла ми ра’’ се у ве ћој 
или ма њој ме ри, ка ко услед за те че них спо ља шњих окол но сти, та-
ко и због вла сти тих про тив реч но сти, не до ре че но сти, по гре шних 
ди јаг но за и прог но за дру штве них кре та ња. Не ула зе ћи тре нут но у 
пи та ње ак ту ел но сти и гра ни ца Марк со ве ми сли, ва жно је ис та ћи 
да њу и ону ли ни ју ли бе ра ли зма ко ја у сво је сре ди ште ста вља сло-
бо ду по је дин ца, а не при ват ну сво ји ну и тр жи ште,  по ве зу је чу ве ни 
став из „Ма ни фе ста ко му ни стич ке пар ти је’’, да је та сло бо да услов 
сло бо де за све. Тај став има прин ци пи јел ни зна чај и за ли бе ра ли-
зам и за со ци ја ли зам, те вр ши уло гу по сре ду ју ће „ка ри ке’’ из ме ђу 
њих. Сем то га, Маркс упо зо ра ва да ко му ни сти ко ји ма он при па да 
„ни су ме ђу оним ко му ни сти ма ко ји на ме ра ва ју да уни ште лич ну 
сло бо ду, ко ји же ле да пре тво ре свет у огром ну ба ра ку или у ги гант-
ску ку лу ра да’’.22) 

И код Марк са и код Ен гел са има ан ти-ли бе рал них ста во ва, или 
њи хо ве ме ша ви не с вла сти тим схва та њем ли бе ра ли зма. Али њи хо-
во пре о вла ђу ју ће раз у ме ва ње ре во лу ци је као на сил не ре во лу ци је, 
мо ра се си ту и ра ти у кон кре тан дру штве ни, пре све га кла сни кон-
текст, пре пун раз ли чи тих об ли ка си стем ског и крај ње бру тал ног 
на си ља. Ако су ре во лу ци је де вет на е стог ве ка у Евро пи гу ше не кр-
ва вим на си љем, ло гич но је да по тен ци јал не жр тве та кве по ли ти ке 
та ко ђе сма тра ју да се са мо од брам бе ним про тив на си љем, ко је иде 
и до кр во про ли ћа, мо гу од у пре ти ти ра ни ји и пот чи ња ва њу. Та кво 
про тив на си ље до ла зи до из ра жа ја и у Маркс-Ен гел со вој, а по себ но 
Ле њи но вој те о ри ји ре во лу ци о нар не про ме не по сто је ћег. То не зна-
чи да је тај тип ре во лу ци је ва же ћи за све мо гу ће дру штве не окол-
но сти. 

У исто ри ји не ма ни чег ап со лут но но вог. Увек се не што пре у зи-
ма из про шло сти, али се пре о бра жа ва и сме шта у из ме њен оп шти 
дру штве ни кон текст. То би се да нас пр вен стве но од но си ло на со-
ци јал ну си гур ност ко ја омо гу ћу је бар основ не усло ве ег зи стен ци-

22) Пре ма: З. Го лу бо вић, Но ва ле ви ца, со ци ја ли зам и пер со на ли зам, Ре пу бли ка, бр. 272, 
1-15 но вем бар 2001, стр. 28.
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је за сва ког, за шти ту за по сле них од са мо во ље по сло да ва ца, оп ште 
бес плат но шко ло ва ње на свим ни во и ма, као и бес плат но ле че ње у 
свим здрав стве ним уста но ва ма. То га је би ло као ци ви ли за циј ске 
те ко ви не ре ал-со ци ја ли зма. На рав но, би ло је и из ра зи то ан ти ци-
ви ли за циј ских свој ста ва тог си сте ма, пре све га про го на, хап ше ња 
и уби ја ња не ви них, што је нај ви ше до при не ло ње го вој про па сти. 

Не ма ни ка квих из гле да бо ље исто риј ске ал тер на ти ве све док 
по сто ји си стем у ко ме се про ду бљу ју и ши ре си ро ма штво и бе да, 
ма те ри јал на, по ли тич ка и мо рал на, ра сте не за по сле ност, све че шће 
се уми ре због не мо гућ но сти ле че ња из ле чи вих бо ле сти, и уоп ште, 
услед  не под но шљи ве не ма шти не. То је си стем у ко ме се бо гат ство 
сти че на тла че њу и не сре ћи дру гих. У ње му се упра вљач ка ели та 
са мо ре про ду ку је по обра сцу: где су ро ди те љи, ту су  огром ном ве-
ћи ном и по том ци, уз, евен ту ал но, ми ни мал но по бољ ша ње со ци јал-
ног по ло жа ја не ких од њих. На та квим осно ва ма не ма из гле да ни за 
пре жи вља ва ње ве ћи не на ег зи стен ци јал ном ми ни му му, а ка мо ли за 
но ви со ци ја ли зам. Ни су то са зна ња за ко ја је по треб на “ви со ка” те-
о ри ја, не го су јед но став не, сви ма до ступ не опо ре исти не до ко јих 
се до ла зи жи вот ним ис ку ством ми ли о на љу ди. 

Но вост но вог со ци ја ли зма од но си се на спо соб ност ула ска у 
епо ху град ње ху ма ни стич коин фор ма тич ког дру штва, при че му 
се ње го ва су шти на не пре по зна је по ви со кој тех но ло ги ји, не го по 
ста ту су чо ве ка у це ло куп ним дру штве ним од но си ма, по ква ли те ту 
ње го вог жи во та, али не у сми слу за во дљи ве фор му ле “бру то на-
ци о нал не сре ће”, у ко јој се не до во ди у пи та ње при ро да те мељ них 
не јед на ко сти ме ђу љу ди ма. 

Пут ка та квом дру штву ни је мо гућ без оних ци ви ли за циј ских 
те ко ви на о ко ји ма је прет ход но би ло ре чи. Ка пи та ли стич ки си стем 
већ ства ра ин фор ма тич ко дру штво. Али ни ка да се на ње го вим осно-
ва ма не мо же раз ви ти ху ма ни зо ва но ин фор ма тич ко дру штво. Јер 
тај си стем пот чи ња ва про фи ту и тех но ло ги ју, и при ро ду, и љу де, 
што зна чи и сам сми сао чо ве ко ве ег зи стен ци је. Но ви со ци ја ли зам 
ни је мо гућ као ан ти тех нич ка, на вод но “из вор на” дру штве на фор-
ма ци ја, али ни као пу ки на ста вак “по стин ду стриј ског дру штва”. У 
овом дру гом слу ча ју ни шта се не ме ња у хи је рар хи ји вред но сти. 
Но вац, “ства ри” и кван ти ти та тив но схва ће ни про грес и да ље су на 
пр вом ме сту. У те ме љи ма но вог со ци ја ли зма је ра ди кал ни вред но
сни пре о крет где при мат има ју вред но сти ко је се не мо гу ку пи ти 
и про да ти, есте ти ка жи вље ња,  оду хо вље ње, а не осва ја ње. То је, 
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та ко ђе, ра ци о на ли зам “с ду шом”, при че му се она не схва та као 
ми стич на ка те го ри ја, не го као је дин ство са о се ћај но сти и со ли дар-
но сти с они ма ко ји па те, уки да ња си сте ма ко ји ту пат њу про из во ди 
и по што ва ња људ ског до сто јан ства. Раз у ме се, ни ка да се ни јед но 
дру штво не мо же у пот пу но сти за сни ва ти на тим и срод ним вред-
но сти ма. Увек ће по сто ја ти и кон тра-вред но сти ко је су са др жа не у 
ствар но сти људ ских од но са. Ва жно је да од но си ко ји про из ла зе из 
опред ме ће ња оп ште чо ве чан ских вред но сти  бу ду рас ту ћи про цес, 
с из гле ди ма да по ста не до ми нан тан.

У но вом со ци ја ли зму не по сред на де мо кра ти ја до жи вља ва ква-
ли та ти ван скок. За хва љу ју ћи ин фор ма тич кој тех но ло ги ји омо гу ћу-
је се ве о ма бр зо са зна ње ста во ва гра ђа на о свим кљич ним дру штве-
ним пи та њи ма. На рав но, она пру жа мо гућ но сти и за то та ли тар ну 
кон тро лу. Бит на је ње на си стем ска функ ци ја и упо тре ба. 

Иако су та кав со ци ја ли зам, или не ка дру га про гре сив на исто-
риј ска ал тер на ти ва, „га лак тич ким’’ раз да љи на ма уда ље ни од 
ствар но сти да на шње Ср би је, не сме се оста ти за ро бљен том ствар-
но шћу, ни ти се она сме ста вља ти у „за гра де’’. Те о риј ски го вор о 
њи ма има функ ци ју исто риј ског ори јен ти ра и кри тич ке све сти о 
би ти те ствар но сти. Без то га сва ко ме ња ње по сто је ћег вр ти се у 
кру гу, или иде на ни же. 

Ва ља опет на гла си ти, у не што друк чи јем те о риј ском скло пу, 
да су за на ста нак но вог со ци ја ли зма нео п ход ни ово вре ме на ле ви ца, 
али и нај ши ри са вез еман ци па тор ских дру штве них су бје ка та. 

Сре ди ном про шлог ве ка по ја ви ла се, пр вен стве но у за пад ној 
Евро пи, но ва ле ви ца. Ме ђу тим, по ка за ло се да она не ма ду би не, 
да су ње не иде је углав ном тан ке и да ни је у ста њу да бу де озби љан 
чи ни лац ствар ног на ди ла же ња ка пи та ли стич ког дру штве ног би ћа. 
Сто га се уга си ла или “уто пи ла” у по сто је ћи си стем. 

Да на шњем све ту нео п ход на је уве ли ко друк чи ја ле ви ца. То је 
од по себ ног зна ча ја за дру штва на про сто ру бив шег ре ал-со ци ја-
ли зма. У њи ма би она, ма ко ли ко то нео бич но из гле да ло, мо ра ла да 
исто вре ме но ре ша ва не ке про бле ме ка рак те ри стич не за про те кла 
два ве ка и оне ко ји су при мар ни у овом сто ле ћу. При том се на те-
о риј ској рав ни мо ра на пу сти ти иде о ло ги зо ва на ка те го ри ја “зе ма-
ља у раз во ју.” По сто ји и про ти вра звој као раз вој уна траг. Мно ге 
од зе ма ља с тог про сто ра, као и с дру гих под руч ја све та на ко је 
се “ле пи” та ка те го ри ја, ме ђу њи ма и Ср би ја, има ју упра во та кав 
раз вој. Оне су не са мо си ро тињ ске, не го, нај че шће, и оштро кла-
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сно по де ље не и ко ло ни ја ли зо ва не. Та ка те го ри ја је та ко спра вље на 
да под ра зу ме ва апри ор ни оп ти ми зам – кре та ње ка ви шем ни воу 
еко ном ског и це ло куп ног дру штве ног раз вит ка. Из ње се не мо же 
за кљу чи ти да по сто је и ци ви ли за циј ски пад, дра ма епо хе с ка та-
кли зма тич ким по тен ци ја ли ма. Том ка те го ри јом то се  при кри ва, а 
ти ме и чи ње ни ца екс пло а та ци је ко ја се же и до ни воа си стем ског 
и си сте мат ског из глад ња ва ња, као и роп ског ста ту са рад не сна ге. 
У нео ли бе рал ној те о ри ји екс пло а та ци ја се сма тра марк си стич ком 
из ми шљо ти ном, јер, на вод но, рад ник при ли ком скла па ња уго во ра 
са по сло дав цем уна пред при ста је на из нос над ни це ко ју ће да при-
ма. То што је он со ци јал но при ну ђен да при ста не и на над ни цу од 
ко је не мо же да пре хра ни се бе и сво ју по ро ди цу, по све је не ва жно 
за бра ни те ље те те о ри је. Реч је пр вен стве но о при ро ди си сте ма, па 
тек по сле о бес кру пу ло зно сти над моћ не ве ћи не но во на ста лих га-
зда, ма да су тај си стем и та бес кру пу ло зност нео дво ји ви. Исти на, 
зна тан број при пад ни ка хе те ро ге не ску пи не пред у зет ни ка, по себ-
но оних сред њег и ни жег ни воа имо вин ског ста ња, тр пи по сле ди-
це ло шег ин тер вен ци о ни зма нео фе у дал не, уве ли ко ко рум пи ра не и 
не ком пе тент не др жав не вла сти. На де лу је “вр зно ко ло” сим би о зе 
и су ко ба при ми тив ног, раз вој но не спо соб ног ка пи та ли зма, по хле-
пе, не свих не го екс пло а та тор ских при ват них вла сни ка  и ло ше др-
жа ве, чи је су нај ве ће жр тве они без ика кве мо ћи да се би обез бе де 
бо љу ег зи стен ци ју.  

У ве ћи ни зе ма ља пост-ре ал со ци ја ли стич ке “тран зи ци је” ово-
вре ме на ле ви ца се мо ра  су о ча ва ти с по тре бом бор бе за за ра де од 
ко јих се мо же ре ла тив но нор мал но жи ве ти, а не је два пре жи ве ти, 
за осни ва ње син ди ка та ко ји су у ста њу да за шти те основ на пра ва 
за по сле них у усло ви ма по но вље не пр во бит не аку му ла ци је ка пи-
та ла, за спре ча ва ње де зин ду стри ја ли за ци је и по ли тич ког нео фе у-
да ли зма. Ујед но, мо ра се за ла га ти за кре та ње ка ху ма ни зо ва ном 
дру штву ин фор ма тич ке ере у ко ме чо век ни је тла чен и пот чи њен 
тех ни ци, за при мат уни вер зал них људ ских вред но сти, што зна чи и 
за нај те жу ре во лу ци ју, ону ду хов номо рал ну у чо ве ку као по је дин
цу. Без ње се со ци јал на и по ли тич ка ре во лу ци ја ну жно из ро ђа ва ју. 
Сем то га, та ква ле ви ца би мо ра ла да иде бит но да ље од нај ве ћег де-
ла са да шњих со ци јал де мо крат ских пар ти ја у свом прак тич ко-кри-
тич ком од но су пре ма нео ли бе рал ном ка пи та ли зму. Али би мо ра ла 
и да оста вља иза се бе мо дел ре ал-со ци ја ли зма, што прет по ста вља 
да на ди ла зи пар ти је и по кре те бољ ше вич ког ти па. При том тре ба 
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има ти на уму да об но вље ни ка пи та ли зам пр во бит не аку му ла ци је 
бо гат ства из сво је ло ги ке нај ви ше ра ђа упра во та кве пар ти је и по-
кре те ле ви це. По ве сно гле да но, они не мо гу да ти ни шта но во. Али 
мо гу по тра ја ти, јер та про шлост ни је бр зо про ла зна, и би ти зна ча-
јан чи ни лац от по ра по сто је ћем си сте му. .

Ово вре ме на ле ви ца мо ра се од ре ди ти и пре ма пи та њу шта јој је 
идеј ноте о риј ска плат фор ма. Ори јен тир је по ме ну та син те за оног 
нај вред ни јег из со ци ја ли зма и ли бе ра ли зма као те о риј ско-прак тич-
ког на сле ђа и ње го ве по тен ци јал не но во ре во лу ци о нр не функ ци је 
у са да шњем све ту. Али у ту син те зу тре ба да уђе и све дру го из 
са вре ме них те о риј ско-прак тич ких кре та ња, што мо же до при не ти 
на стан ку но вог со ци ја ли зма. У том ве ли ком по ду хва ту не мо же би-
ти нео спор них ве ли чи на пред ко ји ма се кла ња, име на ко ја има ју 
ста тус „цр ве ног сло ва’’ у ре ли гиј ским ка лен да ри ма. При том би 
се мо ра ло во ди ти ра чу на о не ким не за о би ла зним ис ку стви ма, пре 
све га о објек ти ви за ци ја ма и да на шњем зна ча ју Марк со ве ми сли, 
ко ја је, у раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма, нај че шће дог мат ским, би-
ла нај зна чај ни ји те о риј ски из вор со ци ја ли стич ких ре во лу ци ја и из 
њих на ста лих си сте ма у про шлом ве ку. 

Марк со ва те о ри ја ни је до вољ на за уте ме ље ње но вог со ци ја ли-
зма. Не ки ста во ви са др жа ни у њој, по себ но о ко му ни зму, спа да ју 
у на ив ну и ан ти-ди ја лек тич ку уто пи ју. По је ди ни ста во ви о на ци-
о нал ном пи та њу, по себ но они ко ји се од но се на та да шњи Бал кан, 
но се пе чат не до вољ ног раз у ме ва ња кон крет них при ли ка на том 
под руч ју и ап со лу ти за ци је „ре во лу ци о нар ног’’ раз ло га’’. У јед ном 
тек сту о ди пло ма ти ји у он да шњој Евро пи про вла чи се Марк сов 
гер ма но цен три зам и од бој ност пре ма Ру си ји, не са мо због ап со-
лу ти стич ког цар ског ре жи ма у тој зе мљи. На шло би се то га још. 
Али то ни је оно глав но у ње го вој ми сли. Те о ри ја екс пло а та ци је, 
ап со лут ног и ре ла тив ног оси ро ма ше ња, ци клич них кри за ка пи та-
ли зма, ње го вог пре тва ра ња у свет ски си стем, ци ви ли за циј ских и 
де ху ма ни зу ју чих функ ци ја ка пи та ла, те о ри ја оту ђе ња, зна чај тех-
ни ке у раз во ју мо дер ног дру штва, итд. - нео п ход ни су, на рав но, 
ино ви ра ни, за град њу по ме ну те плат фор ме. Да нас се уну тар раз ли-
чи тих ви до ва „пост-марк си зма’’ бит на са зна ња са др жа на у Марк-
со вој те о риј ској ми сли ре ла ти ви зу ју до не пре по зна тљи во сти, а у 
на ва ли при ми тив не ан ти-ко му ни стич ке иде о ло ги је она се ни ште 
на нај при ми тив ни ји на чин и с њи ме се по сту па као с „лип са лим 
псом’’. Но, не ће би ти слу чај но што се упо ре до са дис кре ди та ци јом 
нео ли бе рал ног ка пи та ли зма об на вља ин те ре со ва ње за ту ми сао. 
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По вра так ка пи та ли зма, и то у ње го вој нај бру тал ни јој ва ри јан-
ти, на под руч је бив шег ре ал-со ци ја ли зма, чи ни још ви ше ак ту ел-
ним бит на Марк со ва са зна ња. Али ујед но на ме ће пи та ње пре и спи
ти ва ња не ких аспе ка та ње го ве те о ри је ре во лу ци је. У њој, ка ко је 
прет ход но на ве де но, до ми ни ра на сил но ру ше ње ка пи та ли стич ких 
си сте ма (ма да има и то ме су прот них ста во ва), али не и ма те ри ја ло-
тех нич ке осно ве ку ју ства ра мо дер ни ка пи та ли зам. Сли чан, да кле, 
не иден ти чан,  тип ка пи та ли зма и са да по сто ји у глав ни ни зе ма ља 
на под руч ју бив шег ре ал-со ци ја ли зма, па су и кр ва ве ре во лу ци-
је та ко ђе мо гу ће у не ким од њих. Али се не мо же смет ну ти с ума 
чи ње ни ца да су се  ре во лу ци је у сво јој бољ ше вич кој ва ри јан ти, 
за вр ши ле си стем ским сло мом. Сто га се да нас мо ра тра жи ти не-
ки друк чи ји тип ре во ли ци је да не би до шло до но вог по ра за. Ни је 
реч о то ме да се ре во лу ци је но вог ти па мо гу оства ри ти без ика-
квог на си ља, не го о то ме да оне не бу ду уте ме ље не на прин ци пу 
нео гра ни че ног на си ља и кр во про ли ћа, по го то во оног ма сов ног. И 
са да шње ре во лу ци је мо ра ју рас по ла га ти вла сти тим, до вољ но ја-
ким сред стви ма са мо од бра не и упо зо ре ња свим мо гу ћим ти ра ни ја-
ма, и по ли тич ке вла сти и ка пи та ла. Али се мо ра из ву ћи нео п ход ни 
за кљу чак из про па сти си сте ма на ста лих на те ме љи ма ре во лу ци ја 
про шлог ве ка ко је су са др жа ле ужа са ва ју ће кр во про ли ће у гра ђан-
ским ра то ви ма као ком по нен та ма тих ре во лу ци ја. Тај за кљу чак је 
да се на осно ва ма ни чим огра ни че ног на си ља не мо же гра ди ти 
бит но бо ља и трај на исто риј ска ал тер на ти ва. Суд би на ре ал-со-
ци ја ли зма о то ме све до чи.

Пр ва ета па на пу ту ка но вом со ци ја ли зму био би ду бин ско-де
мо крат ски, раз вој но спо соб ни си стем, чи ја су бит на свој ства: 
ели ми на ци ја по рет ка но ве бур жо а зи је и с њом сто пље не по ли то
кра ти је, ко је у сво јим ру ка ма кон цен три шу нај ве ћу имо вин ску и 
по ли тич ку моћ, сло бо да ко ја има еко ном ску и ши ру ег зи стен ци
јал ну под ло гу, уки да ње, не сва ке, не го екс пло а та то ске, мо но по ли
стич ке и оли го пол ске при ват не сво ји не, плу рал ност об ли ка вла
сни штва, су ве ре на др жа ва, по ште на, од го вор на и ком пе тент на 
власт. Та кав си стем са др жи и еле мент бор бе ног и мо рал но за сно
ва ног па три о ти зма у сми слу от по ра не са мо спо ља шњем, не го и 
уну тра шњем по ро бља ва њу, што је нео дво ји во. Без ве ћин ске све-
сти о по тре би та квог исто риј ског за о кре та, ма ка ко га на зва ли, и 
без ак те ра ко ји мо гу да га из ве ду – Ср би ја и мно штво дру гих, њој 
слич них зе ма ља, не из бе жно про па да ју и као дру штва и као др жа-
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ве. Да нас је то очи глед но. Про блем та кве ал тер на ти ве пре све га је 
про блем њи хо вог оп стан ка. 

Нео п ход на је и ја сна свест о при ро ди, као и ја кој мо гућ но сти 
на стан ка псе у доал тер на ти ва. И “де мо кра ту ра” с „бе не во лент-
ним дик та то ром’’ јед на је од њих. Па жљи во раз гр та ње по вр ши не 
дру штве не ствар но сти Ср би је от кри ће пред зна ке тог си стем ског 
“ми но та у ру са”: спој по вр шин ске де мо кра ти је, “ме ке” дик та ту ре 
по ли тич ке оли гар хи је и со ци јал не дик та ту ре на дек спло а та тор ког 
ка пи та ла, стра ног и до ма ћег по ре кла, ко ји је два да омо гу ћу је пу ко 
пре жи вља ва ње на јам не рад не сна ге. Оно што од то га од сту па не ма 
зна чај ни ји ути цај на оп шта дру штве на кре та ња. 

Те шка обо ле лост си сте ма Ср би је про из ла зи из са мих ње го вих 
прет по став ки. Два су бит на обе леж ја тог си сте ма: 1) исто риј ски 
ре гре сив ни и ре пре сив ни ка пи та ли зам, у чи јем је сре ди шту пре-
о вла ђу ју ћа при ва ти за ци ја као фак тич ки ле га ли зо ва на оти ма чи на 
дру штве ног бо гат ства; 2) ко ло ни јал но-ва зал ни по ло жај Ср би је као 
др жа ве. На та квим си стем ским осно ва ма не ма ни ка квих из гле да 
опо рав ка не са мо Ср би је, не го ни сва ке дру ге зе мље. Та кав си стем 
се мо ра од ба ци ти јер во ди у со ци јал ну ка та стро фу, као и спре чи ти 
опа сност но вог др жав ног рас па да. Пре ко по треб на ком пе тент на, 
од го вор на и на свим ни во и ма по ште на власт ни је мо гу ћа у ње му. 
За ње но ин сти ту ци о на ли зо ва ње по треб ни су сна жан де мо крат ски 
по крет „од о здо’’, про ме не гло бал ног кон тек са си ле, као и од го ва-
ра ју ће зна ње „од о зго’’. То су  при о ри те ти Ср би је у овом, за њу 
ве о ма дра ма тич ном тре нут ку, али и у не по сред ној бу дућ но сти. Без 
њи хо вог оства ри ва ња не ма ни ми ни мал них усло ва за ду го роч ни је 
кре та ње ка со ци ја ли зму по ме ри со ци јал не прав де, ег зи стен ци јал-
не сло бо де и људ ског до сто јан ства.  

  Ста ње у дру штву Ср би је, и не са мо у ње му, су ви ше је те шко, 
за пра во у мно го че му по ра зно, да би се о ње му го во ри ло на уста-
љен на чин. По тре бан је, тач ни је, нео п хо дан је,  те о риј ски го вор 
ко ји иде до ко ре на ства ри, не ро бу је ни ка квом спољ ном ауто ри те-
ту, во ди раз би ја њу ста рих и град њи но вих “пло ча”. То је пре све га 
го вор ко ји тра жи из лаз из исто риј ског ћор со ка ка и пре те ће дру-
штве не ка та кли зме. Ве ли ки пе сник и ве сник бу дућ но сти Бран ко 
Миљ ко вић, дав но је упо зо рио на по тре бу го во ра ко ји ко ре спон ди-
ра с дра мом епо хе, ка да је на пи сао ”На обич не ре чи ви ше не мам 
пра во”. 
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Мно штво про ве ре них ем пи риј ских на ла за го во ри да је глав ни-
на исти не дру штва са да шње Ср би је, и не са мо тог дру штва - ула зак 
у ста ње еко ном ско-со ци јал не ка та стро фе, но вог ра строј ства др жа-
ве, мо рал не тру ле жи, ши ре ња со ци јал ног пе си ми зма и без на ђа. 
Ма ло је де ло ва дру штва ко ји ни су за хва ће ни тим ста њем. Од го вор-
ност за ту исти ну тра жи да се она јав но са оп шта ва и бра ни, не ра ди 
лич не ко ри сти и вај не ”сла ве” не го упра во ра ди нај ду бљег сми сла 
по зи ва свих ко ји се тим по слом ба ве. Али, то је ипак, лак ши део 
ис пу ње ња им пе ра ти ва те ети ке. Мно го је те же по ку ша ти да се на
зна че из ла зи из тог ста ња пре те ће и бли ске ка та стро фе, ма кар они 
би ли уда ље ни од са да шњег тре нут ка. Ако се од ба цу је иде о ло ги ја 
бе зал тер на тив но сти по сто је ћем до ма ћем и свет ском ста њу мо ра 
се од ба ци ти и фа та ли зам без из ла зно сти из по рет ка но вог на си ља 
ко је до во ди до ма сов не со ци јал не не прав де и пат ње. Но, и јед но и 
дру го тра же озбиљ ност те о риј ско-прак тич ког уте ме ље ња. Без то га 
су пу ки апе ли на “до бро ср це”, уте ха и ја ук у пу сти њи. У том сми-
слу пи та ње но вог со ци ја ли зма ти че се и овог и бу ду ћег вре ме на. 
Без ва ља не ви зи је бу дућ но сти не ма ни скром но бо ље са да шњо сти, 
и обр ну то. Мо ра се зна ти ка че му и ка ко се иде. Две су не га тив но 
фор му ли са не од ре ни це пу та ка бо љем: не сме се ус по ста вља ти 
си стем јед на ко сти у си ро ма штву, ко ји је нај че шће спо јен с не ким 
об ли ком ста ра тељ ске дик та ту ре; не сме се тр пе ти, по го то во по
др жа ва ти, си стем по ни жа ва ју ћих дру штве них не јед на ко сти, ма
сов ног оси ро ма ше ња и ра ста бе де, ко ји про из во ди друк чи је об ли ке 
ни ште ња људ ске сло бо де    

Да на шњу Евро пу за хва та ви ше знач но вре ње. За хва ти ће и Ср-
би ју. За чи ње се не ка друк чи ја но ва ле ви ца. Али на ста је и но ва агре-
сив на де сни ца. До оштрих су ко ба из ме ђу њих убр зо ће до ћи. Вре-
ме ре ла тив ног со ци јал ног, по ли тич ког и ре ли ги о зног ми ра бли жи 
се кра ју. То је та, све оштри ја, ви ше стру ка кон фликт ност и не про
зир ност дра ме епо хе ко ја убр за но на сту па. Мо же да стек не ура-
ган ску сна гу. Из гле да да за ту мо гућ ност ни ко ни је спре ман.

По гре шно је ви де ти све то што се зби ва, пр вен стве но у Евро-
пи, Сје ди ње ним Др жа ва ма, де ли мич но и у Ру си ји ко ју ка рак те ри-
ше про бле ма тич на ком би на ци ја оли гар хиј ског и др жав ног ка пи та-
ли зма -  пре све га као фи нан сиј ску, и уоп ште еко ном ску кри зу. На 
де лу је не што мно го те же и озбиљ ни је: до тра ја лост, али и оси
о ност јед ног ти па ци ви ли за ци је у ко јој го то во све по чи ње и за
вр ша ва се про фи том. Та ко ђе, би ло по гре шно за кљу чи ти да не по-
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сред но пред сто ји “про паст За па да”. Ње го ва при влач на сна га је сте 
знат но ума ње на. Но, он и да нас рас по ла же нај моћ ни јим оруж јем и 
ве ли ким ка пи та лом. И до са да се ни је устру ча вао да га упо тре би 
ра ди на ме та ња сво јих стра те шких ин те ре са. Не ће се ус те за ти да 
то чи ни и убу ду ће. НА ТО то ме слу жи. Со ци јал на ре пре си ја нео-
ли бе рал ног ка пи та ли зма би ће пра ће на ору жа ним ин тер вен ци ја ма 
и агре си ја ма ши ром све та, де ге не ра ци јом ли бе рал не де мо кра ти је 
у им пе ри јал ну, чак и уби лач ку де мо кра ти ју, вла да ви ном ва зал ног, 
ду бо ко не пра вед ног псе у до-пра ва. Уто ли ко ви ше што са да на исто-
риј ском хо ри зон ту не ма ни чег бит но бо љег, и ујед но ја чег, да се то-
ме су прот ста ви. То је кључ на чи ње ни ца гло бал ног зна ча ја с ко јом 
се мо ра ју су о чи ти ми сао и су бјек ти про гре сив не исто риј ске ал тер-
на ти ве, те сто га и но вог со ци ја ли зма. 

Сва та зби ва ња, по го то во уну та ре вроп ска, ите ка ко се ти чу и 
суд би не Ср би је.   

При мар на те о риј ска и прак тич ка пи та ња пред ко ји ма се она 
на ла зи, и не са мо она, је су ка ко и чи ме спре чи ти дру штве ну про
паст и оп ста ти као др жа ва ко ја успе шно бра ни бар до њи праг 
су ве ре ни те та. У окол но сти ма ка да је на де лу уве ли ко па то ло ги зо
ва но со ци јал но ста ње ко је по при ма ста тус нор мал но сти, те о риј ска 
ми сао сто ји пред од го вор но шћу да за у зме од лу чан вла сти ти став. 
Она не мо же са ма по се би про ме ни ти дру штво на бо ље, јер не ма 
та кву моћ. Али мо же ис ка зи ва ти исти ну о ње му, под усло вом да 
они ко ји се њом ба ве сле де ети ку свог по зи ва. Не про го во ри ли у 
њој ма сов но си ро ма штво, ра сту ћа бе да, осу је ће ност жи вот них из-
гле да, пат ња ко ја је ре зул тан та тих про це са, као и спо ља шња и уну-
тра шња угро же ност сло бо де – она је без вред на. Ако ни шта дру го 
те о ри ја том исти ном отва ра мо гућ ност фор ми ра ња но ве, ства ра-
лач ко-кри тич ке исто риј ске све сти, ко ја ће, мо жда, на ћи и сво је со-
ци јал не, по ли тич ке и кул тур не адре са те, те у сти ца ју по вољ ни јих 
до ма ћих и свет ских при ли ка - би ти чи ни лац пре ки да с по сто је ћим 
и по сте пе ног оп ште дру штве ног опо рав ка. Тај опо ра вак би мо рао 
би ти у зна ку ци ви ли зо ва не, не кр ва ве ре во лу ци је, ко ја за се ца у тру-
ло тки во си сте ма, по себ но ка да је реч о пљач ка шки сте че ном бо-
гат ству, на јед ној, и струк ту рал них про ме на ево лу тив ног ти па, на 
дру гој стра ни. За та кав по сао по треб ни су и ко му ни ка тив на ин те-
лек ту ал на за јед ни ца, ка дра да об ли ку је до ми нант ну свест о нео п-
ход но сти та квих про ме на и зна ње ка ко их оства ри ти. Али, нео п хо-
дан је и од го ва ра ју ћи исто риј ски ма те ри јал. Не за бо ра ви мо при 
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том Марк со ву опо ме ну да се про гре сив не дру штве не ре фор ме не 
оства ру ју сла бо шћу ја ког већ ја чи ном сла бог. До дај мо то ме да у 
исто ри ју ни је упи са но да ће сла би не из бе жно по ста ти ја ки. 

На при ват ној рав ни ал тер на ти ва се мо же по тра жи ти и у при-
бе жи шту уну тра шњем ослон цу, на пу шта њем јав ног ан га жма на за 
бо љи так дру штва на кон уви да да тај ан га жман на и ла зи на не пре-
мо сти ве пре пре ке. То се мо ра раз у ме ти. Али оста је пи та ње ко се 
на те о риј ском пла ну мо ра су прот ста вља ти ци ви ли за циј ском па ду 
и дру штве ној тру ле жи ако то не чи не ин те лек ту ал ци с под руч ја 
дру штве но-ху ма ни тар них на у ка? Ка да ће то чи ни ти ако не са да? 
То при па да би ти по зи ва, од го вор но сти и иден ти те та ин те лек ту-
ал ца, по го то во у по нов ном или-или вре ме ну. И не за о би ла зни је 
услов ми са о но-прак тич ког за ла га ња за но ви со ци ја ли зам, или не ку 
друк чи ју бо љу ал тер на ти ву чи је кон ту ре тек тре ба да се оцр та ју на 
исто риј ском хо ри зон ту.

Ве бер је мно го ра ни је из ра зио оно што су па ри ски сту ден ти 
узе ли за сво ју стра те шку ло зин ку у чу ве ним ре во лу ци о нарнм зби-
ва њи ма 1968. го ди не. На и ме, он пи ше да „...ни ка да не би смо мо гли 
до сег ну ти мо гу ће да прет ход но ни смо по ку ша ли да до сег не мо не-
мо гу ће’’.23)

Ма ко ли ко та ми сао, од но сно ге сло мла дих бун тов ни ка, би ли 
усме ре ни ка кон крет ној уто пи ји ко ја упу ћу је на ква ли та тив ни пре-
лом у дру штве ном раз вит ку, они са др же и еле мент пре на прег ну тог 
во лун та ри зма. Ако би ети ка уве ре ња и ети ка од го во ро сти мо ра ле 
чи ни ти је дин ство у по ли ти ци да би се оба вљао „по зив’’ по ли ти-
ча ра,  о че му Ве бер та ко ђе го во ри,24) то би још ви ше мо ра ло од-
ли ко ва ти по зив ин те лек ту а ла ца ко ји се ба ве фи ло зо фи јом мо ра ла 
и дру штве но-ду хов ним на у ка ма. У оба слу ча ја мо ра ју се упот пу-
ња ва ти и до во ди ти до нео п ход не ме ре уза јам ног ути ца ја - во ља за 
про ме ном све та и „хлад ни ра зум’’, циљ и низ по треб них зна ња, 
објек тив ни усло ви и ак те ри про ме на, спон та ни тет и ор га ни за ци ја. 
Без то га сле ди слом сва ког по ду хва та ко јим се пре тен ду је на оства-
ри ва ње бо ље ал тер на ти ве по сто је ћем ста њу.

23) М. Ве бер, Ду хов ни рад као по зив, Из да вач ка ра ди о ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски 
Кар лов ци, Но ви Са да, 1998, стр. 189.

24) Исто. стр. 187.
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Summary

The leftwing politics was shattered in most of the world 
and they are so incorporated into political system that it 
is difficult to recognize them. Neoliberal capitalism should 
lead to strengthening of leftwing politics as the response 
to the cruelty of the main neoliberal principles, but this is 
not the fact. The defeat of the leftwing politics has largely 
affected global, regional and local conditions in all so
cieties. This paper is divided into three parts in order to 
analyze the position and the role of the leftwing politics in 
modern world. The first part analyzes the main communist 
parties and their metamorphoses in modern world. The 
second part analyzes the collapse of the leftwing politics 
in Europe as well as the failure of the main social demo
cratic ideas. In the third part the author analyzes new so
cialism and the drama of new epoch.
Key words: leftwing politics, contemporary society, social 
democracy, new socialism and the drama of epoch.
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Resume 
The main goals of the leftwing parties are not only in cri
ses, but they are completely defeated. This fact affects on 
global, regional and local circumstances in all part of the 
world including Serbia and all other societies that are in 
transition process from socialism to neoliberal capitalism 
that creates periphery societies. Therefore, it is necessary 
to find broader context of the state of the leftwing parties. 
Most of these parties may change their name into social 
democratic or socialistic. This change of their name itself 
means nothing. That can be only political illusion. Even 
if they become a true social democratic party that doesn’t 
mean that they will have the strength to overcome his
torical regression. Europe is overwhelmed by the parties 
which claim for themselves that they are social democrat
ic, especially those countries that are in transition pro
cess. These parties believe that they are carrier of histori
cal compromise of work and capital, but this is most often 
just an illusion. Within a narrow field of better historical 
alternatives we must find a place for the new socialism. 
The key assumption of the new socialism is disablement of 
all illegitimate coercions. 
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