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Ре во лу ци ја спа да у ред пој мо ва ко ји се ве о ма че сто иде а ли зу-
ју и иде о ло ги зу ју. Да би смо до шли до зна че ња ко је овај по-
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јам има да нас би ло је по треб но да се пре ђе је дан дуг пут. Би ло је 
по треб но да до ђе до, ка ко би то То мас Кун [Tho mas Kuhn] ре као, 
про ме не па ра диг ми. Тач ни је би ло је по треб но да се не што де си да 
би се схва та ње о ре во лу ци ја ма као ци клич ном по на вља њу истог, 
про ме ни ло у оно што ми да нас на зи ва мо ре во лу ци ја ма. Је дан од 
кључ них до га ђа ја ко ји је сва ка ко у мно го ме до при нео ово ме је сте 
то ли ко по ми ња на, хва ље на, али и кри ти ко ва на Фран цу ска ре во лу-
ци ја. Са Фран цу ском ре во лу ци јом по јам ре во лу ци је до би ја јед но 
но во со ци о ло шко и по ли тич ко зна че ње.

По сту пак сво ђе ња ис ку ста ва раз ли чи тих ре во лу ци ја на не ке 
за јед нич ке име ни те ље, или обра сце ни је ни ма ло за хва лан. Је дан од 
про бле ма ко ји до дат но оте жа ва ју по ку ша је њи хо вог упо ре ђи ва ња 
за рад из вла че ња не ких оп штих за кљу ча ка пред ста вља и то што не 
по сто ји са гла сност о овим по ја ва ма. Има ју ћи ово у ви ду по ку ша-
ће мо да у на шем ра ду пре ва зи ђе мо ове по те шко ће да би проникли
уприродуисмисаопроцесареволуције. Ка ко би ис пу ни ли овај ам-
би ци о зни циљ на са мом по чет ку раз ма тра ће мо по јам ре во лу ци је, а 
за тим ће мо се по слу жи ти Фран цу ском и Аме рич ком ре во лу ци јом 
да би смо ука за ли на сву ком плек сност овог про це са. Том при ли ком 
по ме ну ће мо не ке од нај зна чај ни јих те о ре ти ча ра ко ји су се ба ви ли 
овим фе но ме ном. Та ко ђе, по све ти ће мо по себ ну па жњу Ла ву Троц-
ко ме [Лев Да ви́до вич Тро́цкий] и Чар лсу Ти ли ју [Char les Tilly], тј. 
њи хо вим ана ли за ма про це са ре во лу ци је. Лав Троц ки спа да у ред 
те о ре ти ча ра чи је име као да је за бо ра вље но у на у ци. У том сми слу, 
осе ћа мо се оба ве зним да овог ве ли ког те о ре ти ча ра и ње го во зна-
чај но де ло ,,Пер ма нен та ре во лу ци ја” по но во ак ту а ли зу је мо. Што 
се ти че Чар лса Ти ли ја сма тра мо да не тре ба пу но тро ши ти ре чи на 
зна чај ко ји ње го ва ана ли за има за раз у ме ва ње овог про бле ма и да 
је по треб но упо зна ти се са ње го вим пој мо ви ма: ,,ре во лу ци о нар на 
си ту а ци ја” и ,,ре во лу ци о нар ни ис ход”.

ПУТКАДАНАШЊЕМСХВАТАЊУПОЈМАРЕВОЛУЦИЈЕ

Од свих ре чи  ко јих се мо же мо се ти ти ре во лу ци ја мо жда спа да 
у оне ко је са мим сво јим по ми ња њем иза зи ва ју нај ја сни ју сли ку у 
гла ва ма оних ко ји чу ју ову реч. На рав но ов де не же ли мо ре ћи да 
ре во лу ци ја пред ста вља је дан ја сан фе но мен чи ју је су шти ну јед но-
став но на зре ти, већ да она спа да у ред фе но ме на о ко ји ма ве ћи на 
љу ди ства ра уна пред не ку од ре ђе ну сли ку: сли ку аме рич ког па три-
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о те ко ји се бо ри са ен гле ским на ме ти ма, сли ку фран цу ског гра ђа-
ни на у бор би про тив ап со лут не мо нар хи је, сли ку ру ског се ља ка у 
бор би про тив угње та ва ња, сли ку бор бе са до ста про ли ве не кр ви... 
Све ово, ме ђу тим, мо же са мо за греп сти по вр ши ну фе но ме на ре во-
лу ци је.

Сам по јам ре во лу ци је је за озна ча ва ње дру штве них про ме на 
упо тре бљен ре ла тив но ка сно. Иако ве ли ки број ауто ра ука зу је да 
ко ре ни овог пој ма во де у ан тич ку Грч ку ни је дан од пој мо ва ко ји 
се та да упо тре бља вао не ма исто вет но зна че ње са зна че њем ко је 
овај по јам има да нас. Сма тра се да је реч ре во лу ци ја за озна ча ва ње 
јед ног пре о кре та у дру штве ном, а не у при род ном, а пре све га у 
астро ном ском зна че њу, пр ви пут упо тре био фран цу ски краљ Ан ри 
IV пред крај XVI ве ка ка да је за сво је пре о бра ћа ње у ка то ли ци зам 
ре као: То је револуција (Енциклопедија политичке културе 1993: 
995).У овом слу ча ју, исто као и у астро но ми ји, на ро чи то по сле 
де ла Ни ко ле Ко пер ни ка [Ni co la us Co per ni cus] Derevolutionibusor
biumcoelestium (1543), реч је зна чи ла кру жно кре та ње, тј. вра ћа ње 
на по че так. До га ђа ји у Ен гле ској ко ји су се од и гра ли у XVII ве ку 
су за и ста би ли ре во лу ци ја у да на шњем сми слу ре чи. Ме ђу тим, у 
оно вре ме је ре во лу ци јом на зи ван тек онај чин ка да је 1660. го ди не 
до шло до по нов ног ус по ста вља ња мо нар хи је.

Џон Лок [John Loc ke] сва ка ко пред ста вља јед ног од нај бри ли-
јант ни јих умо ва XVII ве ка чи је су се иде је ди рект но су прот ста вља-
ле кон вен ци о нал ном ми шље њу да кра ље ви вла да ју пре ма бо жан-
ском пра ву. Он је за вре ме свог жи во та ис ку сио две зна чај не по ли-
тич ке ре во лу ци је, ко је су ре зул то ва ле свр га ва њем кра ља Чар лса I 
и Џеј мса II. Пр ва ре во лу ци ја је спро ве де на од стра не пу ри та на ца 
ко ји су се у ен гле ском Пар ла мен ту по бу ни ли про тив Чар лса I, ко-
ји је од био да на пу сти пре сто. Све је то до ве ло до ре во лу ци је ко ја 
је пре ра сла у гра ђан ски рат ко ји су пу ри тан ци до би ли, ухап си ли 
кра ља и осу ди ли га на смрт. На кон овог до га ђа ја је про шло је да на-
ест го ди на ка да је власт кра ља по но во ус по ста вље на и ка да је на 
пре сто до шао Џејмс II. По нов ни до ла зак кра ља опет се ни је слав но 
за вр шио, јер је он ре зул ти рао по нов ном ре во лу ци јом, до ду ше ово-
га пу та не на сил ног ка рак те ра по че му је и до би ла на зив Glorious, 
или BloodlessRevolution. 

О ус хи ће њу ко је има ве ли ки број љу ди, на уч ни ка, пи са ца..., 
ка да се по ме не по јам ре во лу ци је, до ду ше са јед ном до зом опо ме не, 
мо жда нај бо ље го во ре ре чи аме рич ког фи ло зо фа, есе ји сте и пе сни-
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ка Рал фа Вал да Емер со на [Ralph Wal do Emer son] (XIX век), ко ји је 
ро ђен ису ви ше ка сно да би ис ку сио Аме рич ку ре во лу ци ју, али ко ји 
је жи вео у ви хо ру про ме на ко је су се де ша ва ле ка ко у Аме ри ци, та-
ко и ши ром европ ског кон ти нен та:

,,Уколикопостојипериодукомебинекожелеодасероди,да
литониједобареволуција;кадастароиновостојеједноуздру
го,икададопуштајудасемеђусобнопореде;кадајеенергијасвих
људипрожетастрахоминадом;кадаисторијскаславастарога
можебитикомпензованабогатиммогућностимановогдоба?Ово
времеје,каоисвадругавремена,веомадобровреме,подусловом
дазнамоштадарадимосањиме.”1) 

У при ро ди ре во лу ци је је да се од ви ја бр зо до но се ћи из не над не 
и ра ди кал не про ме не. У слу ча ју по ли тич ких ре во лу ци ја оне углав-
ном ре зул ти ра ју нај зна чај ни јим про ме на ма у од но су на по сто је ћи 
си стем вла да ви не. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да ни је сва ка по ли тич ка 
про ме на јед на ка ре во лу ци ји. Исто ри ја је пу на уста на ка се ља ка, пу-
че ва, чи ји број уче сни ка мо же до сти ћи на хи ља де, чак де се ти не хи-
ља да љу ди. Али, ни је сва ки по ку шај да се зба ци вла да ју ћи си стем 
вла сти ујед но и ре во лу ци ја. На при мер: по ли тич ки про тив ни ци 
мо гу уби ти по ли тич ког во ђу не ког си сте ма, по ста ви ти не ког свог 
пред став ни ка, а да се си стем вла да ви не у сво јој би ти не про ме ни. 
Та кав до га ђај се не мо же сма тра ти ре во лу ци јом. Ка да би про ме на 
ре зул ти ра ла усва ја њем јед ног пот пу но но вог си сте ма вла да ња, тек 
он да би се та кав до га ђај смео на зва ти име ном ко је се ве о ма че сто 
уза луд узи ма, име ном ре во лу ци је. 

Ов де би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти од нос из ме ђу дру штве них 
и по ли тич ких ре во лу ци ја. ,,Дру штве не ре во лу ци је пред ста вља ју 
бр зе, ба зич не тран сфор ма ци је дру штве не и кла сне струк ту ре, ко је 
пра ти и но си кла сни ре волт од о здо. По ли тич ке ре во лу ци је ме ња ју 
др жав ну струк ту ру али не и дру штве ну и оне не мо ра ју ну жно да 
се оства ру ју пу тем кла сне бор бе. Оно што дру штве не ре во лу ци је 
одва ја од оста лих вр ста кон фли ка та и про ме на је сте ком би на ци ја 
сле де ћих по ду дар но сти: по ду дар ност про ме на дру штве не струк ту-
ре са кла сним по ме ра њем; по ду да ра ње по ли тич ких са дру штве ним 
про ме на ма.” 2)

1) Tim McNes se, PoliticalRevolutionsofthe18th,19th,and20thCenturies,In fo ba se Pu blis-
hing, Chel sea Ho u se, 2005, стр. 13.

2) The da Skoc pol, Sta tes and So cial Re vo lu ti ons – a Com pa ra ti ve Analysis of Fran ce, Rus sia, 
and Chi na, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1979, стр. 4. 
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Ре во лу ци ја сва ка ко пред ста вља ду го го ди шње сред ство дру-
штве них про ме на, ме ђу ко ји ма сва ка ко ис ти че мо по ли тич ке про-
ме не. Тра го ви на сил ног зба ци ва ња са вла сти се мо гу на ћи још у 
нај ра ни јој људ ској исто ри ји, у вре ме при ми тив ног пле мен ског вођ-
ства. Ме ђу тим, мо дер на ре во лу ци ја је нај бо ље пред ста вље на по-
ли тич ким успо ном у про те клих че ти ри сто го ди на. У XVI и XVII 
ве ку мно ги Евро пља ни су по че ли да гле да ју на свет око се бе дру-
га чи јим очи ма. На уч ни ци су по че ли да раз ви ја ју при род не на у ке и 
да де фи ни шу на уч не за ко не ко ји ну де јед но са свим дру га чи је, но во 
об ја шње ње све та ко ји нас окру жу је. У до ме ну естре ми зма по ли ти-
ча ри ко ји су же ле ли да ис так ну ка рак тер сво јих иде ја на зи ва ли су 
их ре во лу ци о нар ним.3) 

На исти на чин на ко ји су на уч ни ци при род них на у ка до шли до 
от кри ћа за ко ни то сти до шло је до пре о кре та и у дру гим сфе ра ма 
на у ке, на уч ни ци су се ба ци ли на от кри ва ње за ко ни то сти у до ме ну 
сво јих на у ка же ле ћи да са истом по у зда но шћу до ђу до от кри ћа и 
об ја шње ња све га оно га што окру жу је чо ве ка. Сва ка ко би тре ба-
ло по ме ну ти те о ре ти ча ре ко ји по чи њу да ко ри сте ,,но ви ну” зва ну 
ра зум за рад про на ла же ња за ко ни то сти. Ов де се на рав но ми сли на 
пе ри од про све ти тељ ства, ко ји је обе ле жи ла те жња да се интелек
туалнимсветломунесесветлостутамукојаокружујељудскиум.

ВЕККАДАСЕСВЕПРОМЕНИЛО

Крај XVI II ве ка сва ка ко пред ста вља пе ри од ве ли ких про ме-
на, пе ри од у ко ме су се од и гра ла три, мо жда нај зна чај ни ја до га ђа ја 
у људ ској исто ри ји. Ов де ми сли мо на Ин ду стриј ску, Аме рич ку и 
Фран цу ску ре во лу ци ју. Ов де се не ће мо мно го ба ви ти ана ли зом Ин-
ду стриј ске ре во лу ци је, чи ји је зна чај нео спо ран, већ ће мо се фо ку-
си ра ти на при ро ду Аме рич ке и Фран цу ске ре во лу ци је, ко је су ујед-
но и нај за слу жни је за фор ми ра ње кон цеп та ре во лу ци је ка кав да нас 
по сто ји. Иако се, ве о ма че сто, ве ће за слу ге при пи су ју Фран цу ској 
ре во лу ци ји, пре ма на шем скром ном ми шље њу суд би не ових на-
ро да то ком ре во лу ци ја су ме ђу соб но ису ви ше ис пре пле та не да би 
се мо гле раз ма тра ти не за ви сно јед на од дру ге. Сва ка од њих но си 
за слу ге на свој на чин.

3) Ду шан До ста нић, ,,Од ре ђе ње екс тре ми зма – про бле ми и не до у ми це”, Српскаполитич
камисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2013.
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Аме рич ка ре во лу ци ја је пр ва ан ти ко ло ни јал на ре во лу ци ја. 
Иде ју за бор бу аме рич ких ко ло ни ја за не за ви сност је под ста као 
сам бри тан ски краљ Џорџ III, ко ји је у јед ној про кла ма ци ји и у го-
во ру на пар ла мен ту ре као да су Американципобуњеницикојиима
јузациљстварањенезависнедржаве,збогчегасањиманикакав
компромиснијемогућ.4)Ове ње го ве ре чи су бра ћа Адамс про ту ма-
чи ли као про гла ше ње аме рич ке не за ви сно сти, па је оста ло са мо да 
и са ми Аме ри кан ци то учи не. Џорџ III, по зна ти ји као краљкојије
изгубиоАме ри ку, ни је био, ка ко то Аме ри кан ци ве о ма че сто твр де, 
ти ра нин у пра вом сми слу те ре чи, али је те жио про ши ре њу свог 
ути ца ја. Џорџ III је до но ше њем два ју за ко на на ву као пра ви гнев 
Аме ри ка на ца на се бе: За кон о так са ма (1765) и За кон о ча ју (1773). 
Под се ти мо се да су рат на де ша ва ња Аме рич ке ре во лу ци је за по че-
ла чу ве ном Бо стон ском ча јан ком, ка да је чај у вред но сти не где око 
10.000 фун ти ба чен у мо ре. Ни шта дру го на бро до ви ма та да ни је 
оште ће но. Је дан од мно гих ко ји су та да по сма тра ли овај до га ђај 
био је и Џон Адамс [John Adams] ко ји је ка сни је на пи сао:

,,Тритеретацрногкинескогчајасубаченауморе...Толикоје
достојанства,величанствености,узвишеностиуовомпоследњем
напору патриота... Ово уништење чаја, толико смело, храбро,
снажно,неустрашиво,мораимати...важнепоследице...наепоху
иисторију.” 5)

Да ће овај до га ђај има ти ве ли ке по сле ди це на исто ри ју Џон 
Адамс је сва ка ко био у пра ву. Из ње го вих ре чи се мо же ви де ти сав 
по нос Аме ри ка на ца ре во лу ци јом и бор бом за не за ви сност. 

Оно што је спе ци фич но за Аме рич ку ре во лу ци ју се мо жда нај-
бо ље мо же ви де ти из тврд ње Џо на Адам са, аме рич ког др жав ни ка 
и уче сни ка ре во лу ци је од пр вих ње них фа за, да је Аме рич ка ре во-
лу ци ја би ла из ве де на пре не го што је уоп ште до шло до ору жа ног 
су ко ба. Ору жа ни су коб је по сле ди ца про ме не до ко је је до шло у 
дру штве ној све сти и ко ја је ство ри ла ма сов но рас по ло же ње и од-
луч ност да  се не ће ви ше жи ве ти по ста ром. 

Ре во лу ци о на ри су ус по ста вља ли уста но ве но ве вла сти ко је су 
јед но вре ме по сто ја ле са ор га ни ма ста ре вла сти и та ко до во ди ле 
до при вре ме ног дво вла шћа. Те ла  са на зи вом комитетизадопи

4) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Под/стицањеслободенововековнамисаоудруштву,Фи ло-
зоф ски фа кул тет, Ниш, 2008, стр. 143.

5) Tim McNes se, PoliticalRevolutionsofthe18th,19th,and20thCenturies,In fo ba se Pu blis-
hing, Chel sea Ho u se, 2005, стр. 64.
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сивање, ко је су ко ло ни сти осни ва ли да би пре ко њих раз ме њи ва ли 
ис ку ства о про бле ми ма у ве зи са зах те ви ма бри тан ским ко ло ни-
јал ним вла сти ма, пре ра сла су у ло кал не ор га не вла сти.6) На исти 
на чин па ра лел но са бри тан ским гу вер не ри ма и скуп шти на ма ус-
по ста вље не су ре во лу ци о нар не скуп шти не. 

То мас Пејн [Tho mas Pa i ne] је еми гри рао из Ен гле ске упра во у 
пе ри о ду ка да се Аме рич ка ре во лу ци ја спре ма ла да прокључа.Ње-
го ва нај зна чај ни ја де ла Здравразуми Људскаправасуна пи са на у 
од бра ну ре во лу ци је. За Пеј на је сва ка ти ра ниј ска вла да би ла мо-
рал но по гре шна. Он сма тра да је сва ка фор ма мо нар хи је јед на ка 
ти ра ни ји, јер мо нар хи ја не до зво ља ва да на род уче ству је при ли ком 
из бо ра др жав них во ђа. По гле дај мо шта Пејн ка же за ре во лу ци ју:

,,Сва ка на след на вла да је у сво јој при ро ди ти ран ска. На след на 
кру на, или на след ни пре сто, или ка ко год ми на зи ва ли та кве ства ри 
не ма дру гог зна чај ни јег об ја шње ња до то га да је људ ски род са-
мо на след но вла сни штво. На сле ди ти вла ду зна чи на сле ди ти на род, 
као да је он ни шта дру го до кр до. Уко ли ко по гле да мо бед не усло ве 
у ко ји ма љу ди жи ве под мо нар хиј ском и на след ном вла да ви ном, 
оси ро ма ше ни ви ше од стра не по ре за не го не при ја те ља, мо же мо 
ви де ти ко ли ко су ови си сте ми ло ши и да је оп шта ре во лу ци ја у 
прин ци пи ма и кон струк ци ји об ли ка вла да ви не нео п ход на.”7) 

Аме рич ка ре во лу ци ја је да ла пр ве де кла ра ци је о пра ви ма ко-
је су би ле ин спи ри са не ре во лу ци о нар ним при род но прав ним те о-
ри ја ма и иде ја ма на род ног су ве ре ни те та.  Аме рич ка ре во лу ци ја је 
за по че ла до но ше њем го ре по ме ну тих за ко на а за вр ши ла се 1787. 
го ди не, две го ди не пре по чет ка Фран цу ске ре во лу ци је.

Фран цу ска је би ла са ве зник Аме ри ке у ра ту за не за ви сност, 
што је до ве ло до то га да се из ме ђу ове две зе мље јед но вре ме 
раз ви ју те сни при ја тељ ски од но си. Чак су аме рич ке де кла ра ци је 
о пра ви ма по слу жи ле као основ Декларацијеоправимачовекаи
грађанинаиз 1789. го ди не. Ко ли ко су суд би не ових две ју зе ма ља, а 
са мим тим и ре во лу ци је, би ле ис пре пле та не го во ри и по да так да је 
дом То ма са Џе фер со на [Tho mas Jef fer son], аме рич ког ам ба са до ра у 
Па ри зу, био сте ци ште ре во лу ци о на ра. Ме ђу тим, оно што се не мо-
же по ре ћи Фран цу ској ре во лу ци ји је да ни је дан дру ги до га ђај ни је 
оста вио тра га на по јам ре во лу ци је као она.

6) Исто, стр 120.
7) Исто, стр. 11-12.
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Фран цу ска ре во лу ци ја је иза зва на ду бо ким про тив реч но сти ма 
на го ми ла ним у дру штву чи ји је еко ном ски на пре дак био успо ра ван 
фе у дал ним огра ни че њи ма на мет ну тим ра ди кон тро ли са ња при вре-
де са мно го по ре за, так са, ца ри на. Во де ћу уло гу у та квом јед ном 
дру штву су има ли плем ство и све штен ство док су гра ђа ни би ли 
прав но не јед на ки са по ло жа јем ко ји је за ви сио од ста ле шке при-
пад но сти. Та ко ђе, цр ква је кон тро ли са ла раз вој на у ке и кул ту ре. У 
вре ме ну про све ти тељ ства, вре ме ну све ве ће ве ре у чо ве ков ра зум, 
Фран цу ске фе у дал не уста но ве су де ло ва ле са свим су прот но ра зу-
му.  Фран цу ска ре во лу ци ја пред ста вља пра ви при мер ру ше ња уста-
но ва ко је су вре мен ски за ста ре ле и ко је пред ста вља ју коч ни цу за 
раз вој дру штва. Луј XVI, та да шњи краљ Фран цу ске на шао се пред 
ве ли ким иза зо ви ма. За ње га ве о ма че сто ка жу да нијебиорођенда
будекраљ.Луј је био при сто јан бра вар и за на тли ја и ве ро ват но би 
био мно го срећ ни ји јед но став ни јим жи во том.8) Он сва ка ко ни је био 
до ра стао иза зо ви ма ко ји су се та да на мет ну ли пред њим. 

Фран соа Фи ре [François Fu ret] ука зу је да се ве о ма че сто од 
1789. го ди не сма тра да исто ри ја по чи ње упра во са фран цу ском 
ре во лу ци јом, та ко да 1789. пред ста вља нул ту го ди ну у исто ри ји 
но вог све та за сно ва ног на јед на ко сти. Исто ри ја фран цу ске ре во лу-
ци је има свр ху одр жа ва ња при че о по ре клу и та кво ста ње тра је све 
до 1917. го ди не ка да со ци ја ли стич ка ре во лу ци ја по ста је ствар ност. 

Фран соа Фи ре, ме ђу тим, сма тра да је ин си сти ра ње на то ме 
да је ре во лу ци ја по че так не чег но вог уто ли ко чуд ни је што је вр ло 
те шко схва ти ти иде ју о ра ди кал ном пре ки ду у дру штве ном тки ву 
јед не на ци је.9) Сва ка кон цеп ту а ли за ци ја исто ри је ре во лу ци је тре ба 
да поч не са кри ти ком оне иде је о ре во лу ци ји ко ју су има ли ак те ри 
и ко ју су одр жа ва ли њи хо ви на след ни ци, иде је о ре во лу ци ји као 
ра ди кал ној про ме ни и по чет ку јед ног но вог до ба. Без ове кри ти ке 
исто ри је оста ју вер не ре во лу ци о нар ном до жи вља ју из XIX и XX 
ве ка. 

У том сми слу про ме на ко ју до но си Алек сис де То квил [A le xis-
Char les-Hen ri Clérel de Toc qu e vil le] до би ја на зна ча ју. Он по ста вља 
пи та ње сво јим са вре ме ни ци ма:сматрателидајеФранцускаре
волуцијабруталнирезунашојнационалнојисторији?Ре во лу ци ја 
је пре екс пан зи ја на ше про шло сти и она не са мо да ни је рез, не го се 

8) Исто, стр. 94.
9) Фран соа Фи ре, ОФранцускојреволуцији,Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 

Срeмски Кар лов ци, 1990, стр. 19.
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мо же схва ти ти са мо у исто риј ском кон ти ну и те ту и кроз ње га. Она 
са мо из гле да као рез, док у ствар но сти оства ру је кон ти ну и тет. Та ко 
Фран цу ска ре во лу ци ја пред ста вља са мо је дан пе ри од то ком ко га 
се дру штве на и по ли тич ка ево лу ци ја ко ја је већ прет ход но по сто-
ја ла убр за ва. То квил је зна чај на лич ност у про у ча ва њу ре во лу ци је, 
јер он про у ча ва ре во лу ци ју на је дан је дин ствен на чин. Ре во лу ци ја 
ти ме по ста је пред мет си сте мат ског про у ча ва ња у ко ме се из два-
ја ју не ки еле мен ти, на ро чи то про цес ад ми ни стра тив не цен тра ли-
за ци је под ста рим ре жи мом и ње гов  ути цај на де мо кра ти за ци ју 
дру штва. Пре ма ње му се револуцијанадовезујенастарирежим. 
За То кви ла је су штин ски сми сао ре во лу ци је ства ра ње цен тра ли зо-
ва не др жа ве, али то је та ко ђе и сми сао ста рог ре жи ма. Ре во лу ци ја 
са мо да је но во име тој др жа ви и она је ре во лу ци ја јер ве ру је да ју 
је из ми сли ла. То квил сма тра да су ре во лу ци о нар ни пе ри о ди нај-
не про зир ни ји у исто ри ји .10) Тре ба на по ме ну ти да он сма тра да је 
ре во лу ци ја у Аме ри ци има ла са свим дру га чи ји ток ,,јер ова др жа ва 
ни је од вај ка да по сто ја ла, већ су је ство ри ли ди си ден ти из јед ног 
ари сто крат ског дру штва”.11) Та мо му се де мо кра ти ја чи ни ла пот пу-
ном у од но су на Фран цу ску. Фран цу зи су у ве ли кој ме ри би ли при-
ну ђе ни да се од ре ђу ју пре ма сво јој ари сто крат ској про шло сти, док 
Аме ри кан ци за тим не ма ју по тре бе ,,јер они ни су по ста ли јед на ки, 
већ су ро ђе ни јед на ки.12)

Фран соа Фи ре ка же да је ре во лу ци ја но ви на и ре ме ће ње рав но-
те же, и да она по кре ће то ли ко не по зна тих сна га да се тра ди ци о нал-
ни ме ха ни зми по ли ти ке ти ме ме ња ју упра во за то што се ре во лу-
ци ја сме шта у је дан пра зан про стор, тј. бу ја у сфе ри вла сти ко ја је 
до ју че би ла за бра ње но по ље а он да је на гло осво је на. Ре во лу ци ја 
окре ће ства ри про тив др жа ве, а у ко рист дру штва. Она мо би ли ше 
дру штво, а раз о ру жа ва др жа ву. Ен гле ска и Фран цу ска ре во лу ци ја 
има ју мно ге за јед нич ке ка рак те ри сти ке, али ни јед на од тих ка рак-
те ри сти ка ни је до вољ на да обез бе ди Ен гле ској ре во лу ци ји уло гу 
ко ју је има ла Фран цу ска ре во лу ци ја. Фран соа Фи ре пред ност ове 
дру ге ви ди у демократској политици која постаје важан чини
лацкојипресуђујеосудбиниљудиинарода. Де мо крат ска по ли ти ка 
пред ста вља си стем ве ро ва ња на ко ме се за сни ва но ви ле ги ти ми-
тет за сно ван у ре во лу ци ји пре ма ко ме на род ко ји је за вео сло бо ду 

10) Исто, стр. 12-27.
11) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Под/стицањеслободенововековнамисаоудруштву,Фи ло-

зоф ски фа кул тет, Ниш, 2008, стр. 203.
12) Исто, стр. 203.
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и јед на кост мо ра сло ми ти от пор не при ја те ља. Иро ни ја је, пре ма 
Фи реу, да иако се сма тра ло да Фран цу ска ре во лу ци ја оства ру је Ру-
со о ве [Jean-Jac qu es Ro us se a u] иде је, у ствар но сти се по ка за ло да је 
Ру со ов пе си ми зам оправ дан. Ру со је сма трао да по сто је са мо два 
ре ше ња за оства ри ва ње дру штве ног уго во ра, о че му он го во ри у 
свом пи сму оцу Ми ра боу 26. ју ла 1767. го ди не: 

1. прав но ста ње, тј. чо век ко ји се по ко ра ва за ко ну, што је не-
пре кид на игра огле да ла из ме ђу по је ди нач них во ља и оп ште 
во ље и 

2. ако то га не ма он да је још увек нај бо ље по сто је ће ста ње у 
ко ме је чо век по ста вљен из над за ко на за хва љу ју ћи су ве ре-
но сти гра ђа на ко ја је пре шла у ру ке ап со лут ног де спо та ко ји 
бар га ран ту је дру штве ни мир. 

Ру со ка же да невидинекумогућусрединуизмеђунајригорозни
једемократијеинајсавршенијегхобсизма,јерсукобизмеђуљудии
законакојиуносиудржавунепрекидниунутрашњиратјенајгоре
одсвихполитичкихстања (Фи ре 1990: 41). Фран цу ска ре во лу ци ја 
пред ста вља до бар при мер раз ли чи то сти де мо крат ске те о ри је и де-
мо крат ске прак се.  

Оно што се не мо же по ре ћи је да је иде ја Фран цу ске ре во лу-
ци је ро ђе на у иде ја ма  Ру соа. Ко ли ко је ње го во ства ра ла штво би ло 
ути цај но го во ри и чи ње ни ца да је Ро бе спјер [Ma xi mi li en François 
Ma rie Isi do re de Ro be spi er re] у то ку ре во лу ци је се бе и сво је при ста-
ли це де кла ри сао као ученикебесмртногЖанЖакРусоа.

Жан Ан то ан Кон дор се [Jean-An to i ne Con dor cet] се 1793. го ди-
не, да кле у вре ме ка да је Фран цу ска ре во лу ци ја про ла зи ла кроз 
нај бур ни ју фа зу, по себ но ба вио зна че њем ре чи ре во лу ци о на ран. 
Он у спи су Означењуречиреволуционарног ка же да смо од ре чи 
ре во лу ци ја из ве ли реч ре во лу ци о нар но чи је се зна че ње од но си на 
све што се ти че ре во лу ци је ко ју смо ми у прак си из ве ли у јед ној 
др жа ви ко ја је то ли ко ду го би ла под сте га ма де спо ти зма, а за све га 
не ко ли ко го ди на по ста ла је ди на ре пу бли ка у ко јој је сло бо да за-
сно ва на на јед на ким пра ви ма љу ди. Пре ма ње му се реч ре во лу ци о-
нар но можеприменитисамонареволуцијекојекаосвојциљимају
слободу.13) Он сма тра да је ре во лу ци ја ста ње исто риј ске ну жно сти 
у ко јем је оправ да но све што до при но си очу ва њу ре во лу ци је и ње-

13) Енциклопедија политичке културе, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 
1000.



стр:91109.

- 101 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2013год.(XXV)XIIvol=37

них ре зул та та. Ов де оправ да но по ста вља мо пи та ње о то ме ка ко би 
ње го во гле ди ште би ло да је знао да ће га та иста ре во лу ци ја, за ко ју 
је то ли ко хва ле имао, ко шта ти жи во та.

Је дан од же сто ких кри ти ча ра Фран цу ске ре во лу ци је је сте сва-
ка ко Ед мунд Берк [Ed mund Bur ke]. На пи та ње шта је Фран цу ска 
до би ла ре во лу ци јом он ка же:

,,Про ра чу нај те ваш до би так: по гле дај те са мо  шта сте до би-
ли тим екс тра ва гант ним и пре тен ци о зним спе ку ла ци ја ма ко је су 
под у чи ле ва ше во ђе да пре зи ру сво је прет ке и сво је са вре ме ни ке, 
па чак и са ме се бе све до тре нут ка ка да су за и ста по ста ли до стој-
ни пре зи ра. Иду ћи за овим ла жним све тли ма Фран цу ска је ку пи ла 
не скри ве ну не сре ћу по ви шој це ни од оне по ко јој је би ло ко ја на-
ци ја до би ла нај не спор ни ју сре ћу. Фран цу ска је ку пи ла  бе ду зло-
чи ном!”14) 

Он сма тра да је си ту а ци ја ко ја је на ста ла на кон ве ли ке ре во лу-
ци је у Фран цу ској јед на подлапревара,у ко јој они ко ји се не сла жу 
са ре во лу ци о нар ном стру јом мо ра ју би ти тре ти ра ни као заступни
циропства.Та но ва власт ко ја на сту па као чи ста де мо кра ти ја је, 
пре ма ње му, на пра вом пу ту да по ста не по губ на и срам на оли гар-
хи ја. Он не ве ру је тврд ња ма да је до та да шња власт би ла у то ли кој 
ме ри ло ша да ни је мо гла да се ре фор ми ше, већ је мо ра ла да на 
је дан та ко ужа сан на чин бу де сврг ну та.

Ка да је ре во лу ци ја за по че ла 14. ју ла 1789. го ди не на род Фран-
цу ске је сру шио омра же ну твр ђа ву – там ни цу, Ба сти љу. Та да је 
Фран цу ски краљ уз вик нуо: Пато је побуна!Ње гов са го вор ник 
вој во да Рош фу ко Ли ан кур му је та да од го во рио: негосподару,тоје
револуција.15)Ли ан кур је при том ре као да ,,оно што се та мо де ша ва 
та ко је нео по зи во као и пу та ња зве зде ко јој чак ни краљ не мо же 
за по ве да ти”.16) Овим је у Фран цу ској по јам ре во лу ци је био из ра-
жен на је дан дру га чи ји на чин. У на ред ном пе ри о ду се он уоб ли чио 
озна ча ва ју ћи, уме сто ци клич ног вра ћа ња на по че так, ра ди кал не и 
на сил не по ли тич ке про ме не.

14) Берк Ед мунд, РазмишљањаореволуцијиуФранцуској,Фи лип Ви шњић Бе о град, 2001, 
стр. 49.

15) Љу бин ко Ми ло са вље вић, Под/стицањеслободенововековнамисаоудруштву,Фи ло-
зоф ски фа кул тет, Ниш, 2008, стр. 143.

16) Ха на Арент, Ореволуцији, Фи лип Ви шњић, Бе о град,1991, стр. 39.
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ПЕРМАНЕНТНАРЕВОЛУЦИЈА

Ов де сва ка ко тре ба по ме ну ти и по јам пер ма нент не ре во лу ци је 
ко ји уво ди Лав Троц ки. Пер ма нент на ре во лу ци ја, у оном сми слу 
ка кав је Маркс [Karl Marx] дао том пој му, зна чи ре во лу ци ју ко ја 
се не ми ри ни с ко јим об ли ком вла да ви не, ко ја се не за у ста вља на 
де мо крат ској ета пи, пре ла зи на ус по ста вља ње со ци ја ли стич ких 
ме ра, ре во лу ци ју чи ја се сва ка на ред на ета па за сни ва на прет ход-
ној и ко ја се мо же за вр ши ти са мо пот пу ном ли кви да ци јом кла сног 
дру штва.17) Под се ти мо се да је Маркс за ре во лу ци је ре као да су 
ло ко мо ти ве исто ри је.18) Троц ки је ме ђу пр ви ма по чео да оспо ра ва 
схва та ње марк си стич ке ор то док си је ко ја је твр ди ла да ,,ре во лу ци-
је мо ра ју нај пре из би ти у нај ра зви је ни јим зе мља ма”.19) Вла ди мир 
Ле њин [Влади́мир Ильи́ч Улья́нов Ле́нин] је ово схва та ње пре у зео 
у сво јим Априлскимтезама 1917. го ди не  на осно ву че га је и спро-
ве де на Октобарскареволуција.20)   

Троц ки сма тра да се ра ди бо љег схва та ња про бле ма те о ри је 
пер ма нент не ре во лу ци је она мо ра раш чла ни ти на три вр сте иде ја 
ко је су сје ди ње не у њој: 

1. Она об у хва та про блем пре ла ска из де мо крат ске ре во лу ци је 
у со ци ја ли стич ку. По јам пер ма нент не ре во лу ци је пр ви пут 
упо тре бља ва ју Маркс и ње го ви след бе ни ци сре ди ном 19. 
ве ка.  Ова те о ри ја је об но вље на 1905. го ди не и при ка зи ва ла 
је ка ко де мо крат ски за да ци за о ста лих бур жо а ских на ци ја у 
на ше до ба во де у дик та ту ру про ле те ри ја та ко ја ста вља на 
днев ни ред со ци јал не за дат ке. Пут ка де мо кра ти ји за не раз-
ви је не зе мље про ла зи кроз дик та ту ру про ле те ри ја та. 

2. Аспект  пер ма нент не те о ри је ка рак те ри ше со ци ја ли стич ку 
ре во лу ци ју као та кву. Јед на ета па пре о бра жа ја не по сред но 
про из и ла зи из дру ге. Ре во лу ци је при вре де, тех ни ке, на у ке, 
по ро ди це, жи во та и на ра ви од ви ја ју се у сло же ном ме ђу соб-
ном спле ту, не до пу шта ју ћи дру штву да ус по ста ви рав но те-
жу и у то ме је зна чај со ци ја ли стич ке ре во лу ци је као та кве.

17) Лав Троц ки, Перманентнареволуција,Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1972, стр. 10.
18) The da Skoc pol, StatesandSocialRevolutions–aComparativeAnalysisofFrance,Russia,

andChina, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 1979, стр. 3.
19) Ђур ко вић Ми ша, ,,Тран сфор ма ци ја троц ки зма кра јем два де се тог ве ка”, Српскаполи

тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2009, стр. 172.
20) Исто, стр. 172.
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3. Ме ђу на род ни зна чај со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, ко ји тво ри 
тре ћи аспе кат те о ри је пер ма нент не ре во лу ци је, про ис ти че 
из ста ња еко ном ског и со ци јал ног си сте ма дру штва. Со ци-
ја ли стич ка ре во лу ци ја за по чи ње на на ци о нал ном тлу, али се 
ту не мо же и за вр ши ти.21) 

Он је твр дио ду го на кон по бе де ре во лу ци је да се со вјет ска 
власт не мо же одр жа ти без гло бал не тран сфор ма ци је при вред ног 
и еко ном ског уре ђе ња све та, због ње не угро же но сти од гло бал не 
бур жо а зи је и до ма ћег се љач ког ста нов ни штва. Ста љин [Иосиф 
Вис са ри о но вич Сталин] је кра јем 1924. оштро на пао ово ста но ви-
ште на звав ши га ан ти ле њи стич ким. Пре ма Ста љи ну ,,СССР мо ра 
да ус по ста ви по ре дак, по ли тич ки, еко ном ски и без бе до но сни, ко-
ји ће би ти спо со бан да се одр жи и раз ви ја без об зи ра на гло бал не 
окол но сти, од но сно тра жио је на чин да та кав СССР укљу чи у ре-
ал но по сто јо ћи ме ђу на род ни по ре дак”.22)

Троц ки јев мо дел пер ма нент не ре во лу ци је је тр пео број не кри-
ти ке ме ђу ко ји ма сам Троц ки на во ди сле де ће:

1. Троц ки је за не ма ри вао раз ли ке из ме ђу бур жо а ске и со ци ја-
ли стич ке ре во лу ци је. Већ је 1905. сма трао да пред ру ским 
про ле та ри ја том сто ји за да так оства ри ва ња не по сред ног со-
ци ја ли стич ког пре о кре та. 

2. Троц ки је пот пу но за бо ра вљао аграр но пи та ње. За ње га се-
ља штво ни је ни по сто ја ло. Ре во лу ци ју је при ка зи вао као 
дво бој про ле те ри ја та са ца ри змом.

3. Троц ки ни је ве ро вао да ће свет ска бур жо а зи ја до зво ли ти 
има ло ду го трај ни је по сто ја ње дик та ту ре ру ског про ле те ри-
ја та и сма трао је ње зин слом не из бе жним ако про ле та ри јат 
За па да не осво ји власт у нај кра ћем ро ку и не при тек не им у 
по моћ. Ти ме је Троц ки пот це њи вао при ти сак за пад ног про-
ле те ри ја та на сво ју бур жо а зи ју.

4. Троц ки уоп ште не ве ру је у сна гу про ле те ри ја та, у ње го ву 
спо соб ност да са мо стал но из гра ди со ци ја ли зам и за то се 
уздао са мо у ме ђу на род ну ре во лу ци ју.23)

21) Лав Троц ки, Перманентнареволуција,Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1972, стр. 10-13.
22) Ђур ко вић Ми ша, ,,Тран сфор ма ци ја троц ки зма кра јем два де се тог ве ка”, Српскаполи

тичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2/2009, стр. 173.
23) Лав Троц ки, Перманентнареволуција,Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1972, стр. 10-13.
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За пр ве две тврд ње Троц ки ка же да су ла жне у са мој осно ви јер 
је он по ла зио од бур жо а ско-де мо крат ског зна ча ја ре во лу ци је и до-
шао је до за кључ ка да ду би на аграр не кри зе мо же до ве сти на власт 
про ле та ри јат не раз ви је не Ру си је. Што се ти че тре ће оп ту жбе њу 
је дик ти ра ла не стал на ве ра у мо гућ ност не у тра ли за ци је им пе ри-
ја ли стич ке бур жо а зи је на нео гра ни че но вре ме уз по моћ разумног
при ти ска про ле те ри ја та. Че твр ти при го вор је усме рен на пе ри од 
до 1905. до 1917. го ди не ка да је био не у мор но оп ту жи ван за то што 
до пу шта ве ро ват но ћу да ру ски про ле та ри јат до ђе на власт пре про-
ле та ри ја та за пад не Евро пе. До та да уста ље но ми шље ње је би ло да 
ће се то пр во де си ти у Ен гле ској и дру гим раз ви је ним зе мља ма, а 
да ће тек он да до ћи на ред Ру си ја. 

РЕВОЛУЦИОНАРНАСИТУАЦИЈА
ИРЕВОЛУЦИОНАРНИИСХОДИ

Чарлс Ти ли ка же да од го вор на пи та ње о то ме  ко ји се европ-
ски до га ђа ји мо гу оква ли фи ко ва ти као ствар не ре во лу ци је у мно-
го ме за ви си од од ре ђе ња овог пој ма. Уко ли ко ре во лу ци ју и су ви ше 
уско од ре ди мо ин си сти ра ју ћи на то ме да је ре во лу ци ја не што што 
тре ба да ли чи на бор бе во ђе не у Фран цу ској или Ру си ји, он да ће-
мо на ћи ве о ма ма ли број до га ђа ја ко ји би мо гли да но се ово име. 
Уска де фи ни ци ја ре во лу ци је има пред ност са ста но ви шта Комуни
стичкогманифестако ји на њу гле да као на ре дак до га ђај ко ји је 
мо гућ је ди но под из у зет ним окол но сти ма и ко ји ме ња це ло куп ну 
људ ску исто ри ју. Са дру ге стра не ши ра де фи ни ци ја има пред ност 
јер усме ра ва па жњу на про бле ме ко је уска де фи ни ци ја за не ма ру је. 
Пре ма Ти ли ју ,,ма шта дру го у се бе укљу чи ва ле, ну жни еле ме нат 
ре во лу ци ја је на сил но пре у зи ма ње вла сти над др жа ва ма, те оту да 
сва ко плод но об ја шње ње ре во лу ци ја мо ра, из ме ђу оста лог, од го во-
ри ти на пи та ње на ко ји на чин др жа ве и упо тре ба си ле ва ри ра ју у 
вре ме ну, про сто ру и дру штве ном кон тек сту”.24)Oн же ли да по ка же 
ка ко се ве ли ке ре во лу ци је не раз ви ја ју suigeneris,под врг ну те за-
ко ни ма ко ји их пот пу но одва ја ју од ру тин ских об ли ка по ли тич ких 
про ме на. Из гле ди за ре во лу ци ју и ка рак тер ре во лу ци је за ви си ли су 
од про ме на ор га ни за ци је др жа ва и си сте ма др жа ва и у бу дућ но сти 
ће за ви си ти од њих. Дру штве ни про це си у окру же њу јед не др жа ве 
на по сре дан на чин усло вља ва ју ве ро ват но ћу за из би ја ње ре во лу ци-
је и њен ка рак тер: 

24) Ти ли Чарлс, Европскереволуције,14921992,ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 6.
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1. об ли ко ва њем др жав не струк ту ре да те др жа ве и ње ног од но-
са пре ма под ре ђе ној по пу ла ци ји;

2. од ре ђи ва њем глав них ак те ра уну тар сва ке по себ не др жав не 
за јед ни це, као и на чи на њи хо вог при сту па по ли тич кој бор-
би; и 

3. ути ца њем на то ко ли ко ве ли ком при ти ску ће би ти из ло же на 
др жа ва и из ко јих пра ва ца ће се тај при ти сак вр ши ти. 

Раз ма тра ју ћи су шти ну ре во лу ци ја на при ме ру по мра че ња сун-
ца и са о бра ћај ног за сто ја Ти ли ка же да ре во лу ци је пре под се ћа ју 
на за сто је у са о бра ћа ју, ко ји на ста ју из не на да, де ша ва ју се у раз ли-
чи тим окол но сти ма из раз ли чи тих раз ло га и ва ри ра ју по об ли ку и 
оштри ни. Он де фи ни ше ре во лу ци ју на сле де ћи на чин:

,,Од ре ди мо ре во лу ци ју као про цес на сил ног пре у зи ма ња вла-
сти над др жа вом то ком ко јег бар два раз ли чи та бло ка пре тен де на та 
ис ти чу ме ђу соб но не спо ји ве зах те ве за кон тро лу над др жа вом при 
че му сва ки блок има по др шку знат ног де ла по пу ла ци је ко ја се на-
ла зи под ју рис дик ци јом те др жа ве. Бло ко ви мо гу би ти ком пакт ни 
ак те ри, ре ци мо кла са круп них зе мљо по сед ни ка, али се они че сто 
са сто је од ко а ли ци је ко је вла да ју, чла но ва дру штва и/или иза зи ва-
ча. У ре во лу ци ји др жав на за јед ни ца пре ста је да се по на ша као пре 
ње; ди стинк ци је из ме ђу, упра вља ча чла но ва дру штва и иза зи ва ча 
за ма гљу ју се и по том ме ња ју. То ком ре во лу ци је, да кле, не – пре тен-
ден ти се че сто мо би ли шу и по ста ју пре тен ден ти; ка да јед на власт 
над др жа вом до ђе озбиљ но у пи та ње, сва ки ин те рес ко ји за ви си од 
др жав не ак ци је угро жен је. За хва љу ју ћи ми ни му му ру тин ске ор га-
ни за ци је и ве за из ме ђу при пад ни ка по пу ла ци је, увид у чи ње ни цу 
да су за јед нич ки ин те ре си из не на да угро же ни на го ни сва ку по пу-
ла ци ју да пре ду зме сна жну ини ци ја ти ву и да се мо би ли ше.”25)

Ти ли ука зу је на то да ре во лу ци ја има две ком по нен те: ре во лу-
ци о нар ну си ту а ци ју и ре во лу ци о нар ни ис ход. Ре во лу ци о нар на си-
ту а ци ја укљу чу је мул ти пли ка ци ју су ве ре ни те та ка да два или ви ше 
бло ка ис ти чу ефек тив не, ме ђу соб но не спо ји ве пре тен зи је на кон-
тро лу др жа ве, док се ре во лу ци о нар ни ис ход де ша ва он да ка да се 
др жав на власт са оних ко ји су је др жа ли пре по чет ка мул ти пли ци-
ра ња др жав ног су ве ре ни те та пре не се на но ву вла да ју ћу ко а ли ци ју. 
По сма тра но кроз исто ри ју ма ли број ре во лу ци о нар них си ту а ци ја 
је имао ре во лу ци о нар не ис хо де. Узро ци за сва ку од њих се мо гу 
ви де ти у сле де ћој та бе ли.

25)  Исто, стр. 9.
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Та бе ла: Узро ци ре во лу ци о нар них си ту а ци ја и ис хо да
Ре во лу ци о нар на си ту а ци ја Ре во лу ци о нар ни ис хо ди

1.  По ја ва пре тен де на та или ко а ли-
ци ја пре тен де на та, ко ји ис по ста-
вља ју ме ђу соб но су прот ста вље не 
зах те ве за кон тро лу над др жа вом 
или не ким ње ним сег мен ти ма.

2.  Опре де ље ње за те зах те ве од стра-
не знат ног сег мен та гра ђан ства.

3.  Не спо соб ност или не спрем ност 
вла да ра да по ти сну ал тер на тив ну 
ко а ли ци ју и/или опре де ље ње за 
ње не зах те ве.

1.  От це пље ње чла но ва др жав не за-
јед ни це.

2.  Сти ца ње ору жа них сна га од стра-
не ре во лу ци о нар них ко а ли ци ја.

3.  Не у тра ли за ци ја или от це пље ње 
ис кљу чи ве, ри вал ске зах те ве за 
кон тро лу.

4.  Контрола државног апарата од 
стране чланова револуционарне 
коалиције. 

Из вор: Ти ли Чарлс, Европскереволуције,14921992,ЦИД, Под го ри ца, 2005, стр. 52. 

Да би смо, пре ма Ти ли ју, има ли ре во лу ци ју у истин ском об-
ли ку мо ра мо има ти оба ова аспек та ис пу ње на, тј. мо ра мо има ти и 
ре во лу ци о нар ну си ту а ци ју и ре во лу ци о нар ни ис ход.  Ње го вом од-
ре ђе њу ре во лу ци је се мо же при го во ри ти да је пре ши ро ко, јер њи ме 
у ре во лу ци је мо гу би ти укљу че ни и до га ђа ји ко ји то ни су, као што 
су то на при мер се це си о ни стич ки ра то ви, али сва ка ко је бит но упо-
зна ти се са њи ме.

ИНАКРАЈУ...

Ре во лу ци ја, да кле, пред ста вља ра ди кал не и ве о ма че сто на сил-
не про ме не у дру штву. Иако се о овом пој му мо гу на ћи мно го број-
на раз ма тра ња не мо же се ре ћи да смо до кра ја ис тра жи ли ње го ву 
су шти ну. Ре во лу ци је мо гу ре ци мо би ти по кре ну те те жњом за осва-
ја ње вла сти за рад ,,осло бо ђе ња” а да њи хов ре зул тат бу де упра во 
су прот но, нео гра ни че на власт и огра ни че на сло бо да. То мо же до-
ве сти до то га да се не ке ре во лу ци је пре тво ре у ску пе и без у спе шне 
екс пе ри мен те. По ред ин ди ви ду ал них ам би ци ја и вла сто љу би во-
сти, ре во лу ци о на ре је ве о ма че сто од во дио на стран пу ти цу и емо-
ти ван за нос, фа на ти зам, због че га су из бе га ва ли уме ре ност, ко ја би 
би ла из ра же на у уста ви ма и за ко ни ма.  

Овај про цес пре пун про ти ву реч но сти је при су тан то ком чи та-
ве људ ске исто ри је, ма да се по јам ре во лу ци је усто ли чио она квим 
ка квим га ми да нас по зна је мо тек на кон Фран цу ске ре во лу ци је. 
Та да је ко нач но на пу ште но ста ро ми шље ње о ре во лу ци ја ма као о 
ци клич ном вра ћа њу истог и усво је но схва та ње о ре во лу ци ја ма као 
ра ди кал них и че сто на сил них по ли тич ких про ме на. ,,Де мо крат ска 
ре во лу ци ја је про ис те кла  из исто риј ске те жње  за што ве ћом јед-
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на ко шћу; у том сми слу она се мо же сма тра ти не у мо љи вом ре во лу-
ци јом. Мно ги сма тра ју да  је пут ка де мо кра ти ји дру штве ни про цес 
ко ји се не мо же за у ста ви ти.”26)

Фран цу ска ре во лу ци ја, мо жда нај кон тро верз ни ја од свих, сва-
ка ко пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих исто риј ских до га ђа ја. Она 
је ве о ма че сто раз ма тра на, ана ли зи ра на, хва ље на и кри ти ко ва на. 
Углав ном, она пред ста вља до га ђај ко ји је озна чио, ка ко то ве ли ки 
број те о ре ти ча ра твр ди, по че так јед не но ве епо хе. Ма да се Фран-
соа Фи ре не би сло жио са ти ме да ре во лу ци ја до но си не што ра ди-
кал но но во, већ да као што то То квил ка же пред ста вља са мо екс-
пан зи ју на ше про шло сти. До ду ше да би се ре во лу ци ја оства ри ла 
у са да шњо сти она се мо ра при пре ми ти у про шло сти, тј. мо ра ју се 
при пре ми ти усло ви за њен по че так. О то ме мо жда нај бо ље све до-
чи при мер Аме рич ке ре во лу ци је у ко јој су мно го број не про ме не 
из вр ше не пре са мог ње ног по чет ка. Ти ме ту ма че ње о ре во лу ци ја ма 
ко је да је Чарлс Ти ли до би ја на зна ча ју. У овом ра ду смо по ме ну ли 
и Троц ког, чо ве ка чи ји је име из гле да не за слу же но за бо ра вље но у 
на у ци. Ње гов по јам пер ма нент не ре во лу ци је сва ка ко да за слу жу је 
па жњу, јер су но ви не ко је он уво ди у та квом јед ном дру штве ном 
окру же њу, као што је за вре ме ње го вог жи во та би ла Ру си ја, уто-
ли ко бит ни је јер се не по ду да ра ју са та да вла да ју ћим и иде о ло шки 
усме ре ним схва та њи ма.

Мождасупромене којереволуциједоносе значајне, добре, и
мождасуонепуткојимсвакодруштвоморапоћинапутусвог
развоја,алионоштосталноморамоиматинаумуједасумерено
укупнимбројемжртаванекереволуцијезахтевалеисувишевисоку
ценузаоноштојепроизашлокаоњиховисход!
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PetarMatic,MisaStojadinovic
REVOLUTIONSBETWEENTHEORYANDPRACTICE

Resume
Theauthorsinthisarticlewanttopointoutthecomplexity
of thephenomenon that isbeencalled revolution.There
arenumerouspapersaboutrevolutionsthateitherglorify
orcriticizethem.Revolutionisaradicalandoftenviolent
changeinasociety.Althoughtherearenumerousanalyzes
aboutthisproblemthereisnotheoreticalunityaboutits
essence.Revolutionscanbetriggeredbythedesireforfre
edom,butinsteadofthattheirresultscanbelimitedfree
domandunlimitedpower.Individualambitionsanddesire
for power are not the only reasonswhy revolutions did
notfulfillitspurpose.Oneofthereasonsofthisproblem
canbethefactthatrevolutionariesveryoftencanbeblin
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dedwithemotional fervorandfanaticism.Theresultsof
revolutionsaremaybebeingimportantforsocieties,and
revolutionsaremaybethewayfortheirdevelopment,but
wemustalwayskeepinourmindsthatthepricethatthey
demandsometimescanbetoohigh.
Keywords:revolutions,socialmovement,permanentre
volution,revolutionarysituation,revolutionaryoutcome.
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