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ППРРЕЕВВААЗЗИИЛЛААЖЖЕЕЊЊЕЕ  ККООННТТЕЕККССТТАА  ФФРРААННЦЦУУССККЕЕ  
РРЕЕВВООЛЛУУЦЦИИЈЈЕЕ  УУ  ППООССТТММООДДЕЕРРННООММ  ДДООББУУ  ––    
ППООТТИИРРААЊЊЕЕ  ППООДДЕЕЛЛЕЕ  ППООЛЛИИТТИИЧЧККООГГАА  ППООЉЉАА  

ННАА  ЛЛЕЕВВИИЦЦУУ  ИИ  ДДЕЕССННИИЦЦУУ  
 

Аутор се у раду  бави новим постмодерним политичким контекстом у коме ће се 
полако превазилазити, сада већ прошли контекст постављен Француском револу-
цијом са свим његовим супротностима (револуција/рестаурација, левица/десница, 
република/монархија, црвено/црно итд. ). Овај нови постмодерни контекст ће место 
супротности револуције и  рестаурације тј. супротности класичне левице и класичне 
деснице  обележити опозит екстремне маргине и централне синтезе тј. опозит 
маргине и центра, око кога ће се сада вртети политичко поље. Ова нова кретања у 
политичкој филозофији и политичкој социологији ступиће на сцену с низом фило-
зофа, социолога, политиколога и правника који ће се отимати било каквом ситуи-
рању на левицу, десницу или центар у њиховим класичним значењима, а најупечат-
љивији од њих ће бити Жорж Сорел (Georges Eugène Sorel) и Роберт Михелс (Robert 
Michels), као и у новије време много помињани Карл Шмит (Carl Schmitt), те се у 
овоме раду пажња посвећује њиховом доприносу превазилажењу старог контекста 
Француске револуције. Њихово дело сведочи колико је епоха зашла «с ону страну 
левице и деснице» у њиховим класичним значењима, односно с ону страну револуције 
и рестаурације. То је видљиво и из неких сегмената практичне политике након 
Другог светског рата, те се у раду наводи пример из савремене француске политике 
која је превазишла опозит класичне левице и класичне деснице. На самом крају рада 
предузима се полемика са неким тезама Норберта Бобиа (Norberto Bobbio), које 
покушавају бранити становиште да су левица и десница још увек битне константе 
политичког живота и политичких дискурса уопште, те се тако извлаче коначни 
закључци о превазиђености ове класичне поделе политичкога поља 

Кључне речи: левица, десница, Француска револуција, контекст, постмодерно 
доба, ново стање, центар, маргине 

 
Разликовање између политичке левице и политичке деснице, успоставље-

но Француском револуцијом, било је на свом врхунцу у шпанском грађанс-
ком рату и у Октобарској револуцији, односно у руском грађанском рату који 
је после ове револуције уследио. У шпанском грађанском рату је, на једној 
страни, дошло до интернационалне слоге левичара, као што је на другој стра-
ни дошло и до интернационалне слоге десничара. Наиме, Франка су симпа-
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тисали и фашиста Мусолини1, и целокупна европска ултраконзервативна 
реакција старог кова, али и либерални десничар Винстон Черчил, као што су 
снаге републике на другој страни сложно симпатисали и комунисти и соци-
јалисти и покоји социјал-либерал. Слично је било и поводом руске револу-
ције када су се опет, као у 19. веку, на једној страни нашли интернационални 
легитимисти, а на другој интернационални револуционари. Управо 19. век 
можемо означити као време када ће подела на левицу и десницу доминирати 
политичким пољем, као никада после тога. Најбољи пример томе је проста 
чињеница да један од романа који су обележили 19. век – Стендалов роман 
Црвено и Црно – већ у наслову симболички означава две боје које су обеле-
жавале деветнаестовековни Zeitgeist. Интенција француског књижевника сва-
како није била политиколошко-теоријска, но он је, несвесно, водећи своје 
ликове кроз беспућа модерних политичких подела приказао како је у 19. веку 
на снази било једно велико или-или – или је неко био црвен (револуциона-
ран), или је неко био црн (реакционаран).2  

Међутим, уласком у 20. век разликовање између левице и деснице најпре 
доживљава своје узлете у поменутим догађајима у Шпанији и Русији, да би се 
потом потпуно урушило с првим пуцњима Другог светског рата. Наиме, у 
Другом светском рату Черчил ће заратити с Мусолинијем, а лукави Франко 
се уопште неће мешати у овај «сукоб на десници». Не само то, већ ће Черчил, 
силом нужде, ратног савезника потражити у совјетској Русији, показујући ко-
лико ће мало остати од старих идеолошких симпатија, које ће се потпуно рас-
плинути пред захтевима политичког прагматизма који је испоставила ратна 
борба на живот и смрт.3 И након завршетка рата се настављају процепи уну-
––––––––––––– 

1 Ипак, Мусолинија можемо сматрати десничарем само условно, пошто он меша еле-
менте левице и деснице и указује нам се као човек двоструког политичког порекла. У сва-
ком случају он није конзервативни легитимиста старог кова, али ће по потреби подржа-
вати легитимисте, као што ће касније по потреби хтети да се приближи и  псеудорево-
луционару попут Стаљина.   

2 Трагика главног лика његовог романа, младог бонапартисте, управо произлази из 
тога што је он «уметнут» између две боје, те он не страда попут неког античког про-
метејског хероја пркосно и величанствено, већ као колатерална штета времена које није 
оставило велике могућности избора чак ни онима који су му се покушали прилагодити. – 
Стендал, Црвено и црно, Народна књига, Београд, 1960.  

3 Други светски рат није уопште био рат између левице и деснице, јер се ни у једној 
великој линији његовог супростављања не може видети опозит левица-десница. Нити је 
Британија била левичарска, нити је Немачка била десничарска, нити је Француска била 
левичарска, нити је Италија била десничарска. Други светски рат управо својом логиком 
негира чисте обрисе левице, деснице и центра. Условно можемо рећи да су у њему рато-
вали на једној страни коалиција либерализма и социјализма, а на другој коалиција фаши-
зма и нацизма. Но, сам либерализам ће нпр. у својој «черчиловској«» варијанти имати 
много од десног конзервативизма, а социјализам ће у својој «стаљинистичкој» варијанти 
имати, такође, једну конзерватино-царистичку црту, док ће нацизам у својој «хитлеров-
ској» варијанти имати много од социјалистичко-левичарских мотива. Све то говори да у 
Другом светском рату уопште нису биле присутне чисте идеолошке контуре као у шпан-
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тар некоћ истих идеолошких породица, о чему сведочи низ ситуација попут 
нпр. оне када ће британски лабуристи идеолошки «заратити» са стаљинизмом 
увиђајући «да Руси углавном не говоре истим језиком».4 Биће то увод у пос-
лератну ситуацију левица против левице, десница против деснице коју ћемо 
темељније обрадити у неким будућим радовима, док нам се сада ваља задр-
жати на општем контексту у коме ће се полако превазилазити, сада већ 
прошли контекст постављен Француском револуцијом са свим његовим 
супротностима (револуција/рестаурација, левица/десница, република/монар-
хија, црвено/црно итд. ) Превазилажењу контекста постављеног Француском 
револуцијом свакако ће допринети јављање тзв. «мутираних идеологија» по-
пут фашизма, нацизма или стаљинизма, који сви одреда представљају спој 
принципа револуције и рестаурације и својеврсни облик револуционарног 
конзервативзима (фашизам, нацизам), односно конзервативног социјализма 
(стаљинизам). Такође превазилажењу контекста Француске револуције ће до-
принети послератно ширење демократско-либералног грађанског центра који 
ће полако у себе апсорбовати делове левице и деснице правећи од њих леви и 
десни центар и остављајући на маргинама екстремну десницу и левицу, те 
инаугуришући тиме нови постмодерни контекст који ће место супротности 
револуције и  рестаурације обележити опозит  екстремне маргине и централ-
не синтезе око кога ће се сада вртети политичко поље. Сам контекст рево-
луције и рестаурације изгубиће се после Другог светског рата зато што је са 
крајем Другог светског рата престало ванредно стање5 у Европи, које је 
било на снази, с мањим или већим  прекидима, од Француске револуције и које 
је управо инаугурисала Француска револуција. Наиме, од Француске револу-
ције су на снази – преврати, ратови, национализми и империјализми, и мо-
жемо рећи да је она у политичко поље пустила стихијске силе које ће мучити 
Европу готово век и по. Тек са завршетком Другог светског рата перманентно 
ванредно стање Европе прелази у редовно, које ће чак и у призми хладнора-
товских супростављености омогућавати формирање грађанског политичког 
обрасца (који више неће бити класично-модеран, већ постмодеран, односно 
постграђански) коме увек треба редовно политичко стање, док му никако не 
погодују разна ванредна стања. Тај новоуспостављени постграђански поли-
тички образац ће бити постмодеран зато што се у њему спајају тековине (мо-
дернистичке) револуције с тековинама (антимодернистичке) рестаурације, те 
епоха тако више неће бити ни класично-модерна, ни анти-модерна, већ ће 
––––––––––––– 
ском грађанском рату и да је почетак његовог метежа управо био почетак метежа у коме 
ће се у послератним годинама потпуно измешати левичарске и десничарске вредности, те 
коначно и сама левица и десница, ступајући «с ону страну» познатог политичког спектра  

4 Волтер Лакер, Историја Европе 1945 -1992, Clio, Београд, 1990, стр. 58.   
5 О значају саме институције ванредног стања за логику политчког поља које, док је то 

ванредно стање на снази, бива преплављено супротношћу револуције и контрареволуције, 
међу којима тешко може бити било каквог средњег решења у Carl Schmitt, Politische 
Theologie, Duncker und Humblot, Munchen und Leipzig, 1922. 
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једноставно живети своје постмодерно доба. Било како било, Европа тек по-
сле Другог светског рата излази из кризе коју јој је наметнула Француска ре-
волуција. Последњи трзај те кризе биће у реал-социјалистичким земљама које 
су произашле, директно или индиректно, из Октобарске револуције, а која је 
сама произишла из Француске револуције. И једна и друга револуција умиру 
са пропашћу реал-социјализма у Европи и тако, макар за неко време, утих-
њују сви импулси које је, некад давно, породила велика Француска револу-
ција.6 Тако ћемо после Другог светског рата, а посебно након пада Берлинс-
ког зида, имати једну пост-револуционарну Европу у којој ће све мање важи-
ти револуционарне супротности левице и деснице, тј. револуције и рестаура-
ције, те ће се Европа, макар за неко време, смирити у центру. Тај центар ће 
несумњиво у себи садржавати неке од тековина Француске револуције попут 
демократије и либерализма, што сведочи да тековине Француске револуције 
нису заувек изгубљене пошто се точак наводно вратио у неко старо пред-
модерно стање, већ ће ситуација бити пост-модерна јер ће тековине Францу-
ске револуције бити задржане, али и стављене у нови постмодерни контекст. 
У том новом контексту ни демократија ни либерализам неће бити онакви 
какве их је прокламовала Француска револуција, пошто ће се у том новом 
контексту понашати сасвим друкчије него у оном класично-модерном, што 
сведочи о новом постмодерном стању. Демократија се у постмодерном добу 
удаљила од својих русоистичких базичних прокламација, а и либерализам 
постмодерног доба ће бити различит у односу на своје локовске корене. Тако 
се у великој нивелацији времена све измешало са свиме у својеврсном пост-
модерном коктелу идеологија који је продукт новог контекста који ће одре-
ђивати политичко поље.          

********** 
Нови контекст који почиње да одређује политичко поље биће видљив у 

многим знаковима времена који ће несумњиво показивати да је стари кон-
текст који је поставила Француска револуција превазиђен, а са њиме и многи 
од његових појмова, разликовања и теоријских дискурса. Нова кретања у 
политичкој филозофији и политичкој социологији ступиће на сцену са низом 
филозофа, социолога, политиколога и правника који ће се отимати било как-
вом ситуирању на левицу, десницу или центар у њиховим класичним значе-
њима. Најупечатљивији од њих ће бити Жорж Сорел (Georges Eugène Sorel) и 

––––––––––––– 
6 И у другим крајевима света ће се такође десити догађаји који ће потпуно уздрмати 

контекст Француске револуције. По Хобсбауму Хомеинијева социјална исламска револу-
ција у Ирану 1979. г, одбацује и традиције 1789. г. и традиције 1917. г.,  Е. Хобсбаум, 
Доба екстрема, Дерета, Београд, 2004, стр. 343.  
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Роберт Михелс (Robert Michels), као и у новије време много помињани Карл 
Шмит (Carl Schmitt).7 

Жорж Сорел, најпознатији по свом делу из 1908. г. Размишљања о насиљу 
(Réflexions sur la violence )8, биће подједнако симпатичан и комунистима, и 
фашистима, и анархо-синдикалистима, као и елитистима свих боја и пред-
знака. Он сам ће веома често мењати своја како теоријска, тако и политичка 
становишта, прелазећи необичан развојни пут – од конзервативног либера-
лизма, преко марксизма и синдикализма, све до екстремног традиционализма 
и коначно, бољшевизма. Стога неће бити чудо што ће се на њега позивати 
мислиоци и са левице и са деснице, и револуционари и традиционалисти – од 
Михелса, преко Грамшија (Antonio Gramsci) и Бењамина (Walter Benjamin), 
све до Карла Шмита. Он на једној страни постаје један од најбитнијих теоре-
тичара синдикализма, што га приближава левици, да би на другој страни био 
доследан бранилац неких традиционалних вредности као што је нпр. култ по-
родице или култ националне традиције, што га приближава десници. Код ње-
га ћемо на делу напросто имати револуцију која ће одбацити рационализам и 
сва модерна утемељења, да би се покушала утемељити помоћу «предмодер-
них» ирационалних митских нарација формираних по узору на рано хриш-
ћанство и његово мучеништво.9 Тако се револуција спаја са рестаурацијом, а 
акција са реакцијом. Но, нарације које нуди Сорел нису предмодерне већ 
постмодерне, јер се оне не враћају конвенционалном предмодерном хришћан-
ству попут класичних конзервативаца, већ стварају један нови постмодерни 
мит – мит о генералном штрајку10 којим би се паралисао модерни грађански 
свет. Сорел не напада грађански свет у име прошлости, већ у име будућности 
за коју верује да ће доћи, а која ће се делимично и реализовати са фашизмом 
и бољшевизмом који, свако на свој начин, баштине понешто од Сорелове 
концепције. Сорел као антисистемски мислилац уводи један теоријски плура-
лизам, веома налик Ничеовом перспективизму, вођен методолошким убеђе-
њем да је савремено друштво немогуће разумети методолошким и уопште 
вредносним монизмом, као што су то покушавале класична левица или кла-
сична десница, односно њихови најеминентнији теоретичари и политичари. 
Својим инсистирањем на децентрализовању левице, вођен убеђењем да јој не 
––––––––––––– 

7 Норберто Бобио, који се у својој књизи упиње не би ли показао да подела на левицу 
и десницу још увек постоји, признаје да постоје мислоци који се не могу без проблема 
сместити на левицу или десницу, односно мислиоци које својата и левица и десница, те у 
такве убраја управо Шмита и Сорела. Но, Бобио не изводи до краја закључке да постојање 
оваквих мислилаца руши саму дихотомију левице и деснице, Н. Бобио, Десница и левица, 
ЦИД, Подгорица, 1997, стр. 34.-35.  

8 Georges Sorel, Revolucija i nasilje,Globus, Zagreb, 1980, наведено издање представља 
скуп Сорелових радова, где сам спис Размишљања о насиљу заузима средишње место 
(200. стр). 

9 Ibidem, стр. 138-141. 
10 Ibidem, стр. 110-135.  
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користи револуционарни централизам већ много више синдикални федера-
лизам, Сорел свакако утиче на цепање јединственог левичарског простора 
(познато је да ће га Лењин оптуживати за уношење конфузије у редове рево-
луције ). Сорел ће заправо сматрати да револуција ради против себе саме (од-
носно против својих циљева ), ако остане централизована, те се упиње не би 
ли формулисао један аристократски републиканизам – како ће његово стано-
више бити често називано од коментатора.11 Управо синтагма аристократ-
ског републиканизма коју коментатори користе како би описали крајње 
домете Сорелове мисли сведочи колико је француски мислилац зашао «с ону 
страну» контекста револуције и рестаурације и колико је спојио у једну чудну 
мешавину ова два начела. Он усваја неке од Токвилових (Alexis de Tocque-
ville) критичких опаски о демократији и имамо утисак да би потписао многе 
од редова Старог режима и револуције.12 Но, од Токвила се разликује зато 
што одбацује било какав облик посредне демократије, те захтевајући «дирек-
тну акцију» бива ближи мислиоцима и политичарима попут Мораса, Лењина, 
Мусолинија или Шмита. 

Сорела ће у превазилажењу контекста постављеног Француском револу-
цијом пратити Роберт Михелс, чија је теза о «гвозденом закону олигархије» 
по коме функционишу политичке организације13, већ одавно постала класич-
но место политичке социологије. Учећи од посредно од Сорела, а непосредно 
од Макса Вебера (Max Weber) који му је једно време био званични ментор, 
Михелс својом теоријом «гвозденог закона олигархије» заправо директно 
удара на крилатице Француске револуције. Наиме, ако је стварање различи-
тих олигархија унутар модерног (демократског) политичког поља неминов-
ност, онда нема смисла причати о једнакости, братству или слободи и онда су 
многе од прича које су причали класични демократски теоретичари попут 
Русоа и Токвила неминовно потрошене. Сам Михелс, попут Сорела, мења по-
литичка становишта лутајући од радикалног крила немачке Социјалдемокра-
тске партије све до италијанског фашизма, да би се након свега, уморан, ра-
зочарао у било коју постојећу доктрину. Уопште, својом објавом «гвозденог 
закона олигархије» он ће стајати на месту где ће почети урушавање свих 
идеалтипских доктрина, да се послужимо једним Веберовим изразом, јер ће 
показати да свака револуција, као и свака контрареволуција, нужно силазе са 
идеалтипских висина и прокламација у блато дневне политке, пошто резул-
тирају олигархијом.  

––––––––––––– 
11 Ф. Шатле - О.Дијамел – Е.Пизије  – Енциклопедијски речник политичке  филозофије 

– Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 1993. – стр. 
940. 

12 Алексис де Токвил – Стари режим и револуција – Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 1994.  

13 Robert Michels  - Political parties  - The Free Press, New York – Collier-Macmillan 
Limited, London, 1966.  – стр. 342. – 356.  
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Коначно, у Карлу Шмиту се мешају и Сорел и Вебер и Михелс, али им је 
ту придодато још низ мислилаца и са левице и са деснице – од де Местра 
(Joseph Marie de Maistre)  и Донозо Кортеса (Juan Francesco Maria de la Salu-
dad Donoso Cortes), све до Прудона (Pierre-Joseph Proudhon) и Маркса (Karl 
Marx). Сви они су утицали на мишљење овог, вероватно највећег теоретичара 
политике у 20. веку, који ће својим разликовањима дефинитивно задати пос-
ледњи ударац класичним појмовима левице и деснице, као и читавом кон-
тексту који је продуковала Француска револуција. Својим истицањем поделе 
пријатељ-непријатељ као суштинске за политичко поље14, Карл Шмит ће 
показати да су све друге поделе, па тако и она на левицу и десницу, секун-
дарне и да паразитирају на овој базичној подели. О овоме Шмитовом раз-
ликовању је већ доста било речи у савременој политичкој теорији, па нема 
потребе да понављамо гомилу општих места, већ само можемо указати да је 
изналажење једне овакве плодоносне формуле променило перспективу гледа-
ња на модерне идеолошке пројекте, па тако и на идеолошке конструкте леви-
це и деснице. Наиме, сходно претходном, ни једна идеологија неће извршити 
мобилизацију сама собом већ ће свака од њих само паразитирати на чове-
ковој урођеној потреби да се дели у групе ( на пријатеље и непријатеље ) и да 
буде друштвено ( односно политички ) ангажован. Ствари су тако поново, као 
у Хусерловој феноменологији или Хајдегеровој егзистенцијалистичкој анали-
тици, враћене у унутрашњост човека, чија је природа она константа око које 
се све врти. Идеологије су пролазне и током историје узимају различите 
облике, али једино је људска природа у својим основним усмерењима иста, те 
временом мења само своје «друштвене» појавне облике. Читајући Шмита 
између редова, можемо рећи – јуче су се људи делили на нпр. хугеноте и ка-
толике и изазивали Вартоломејске ноћи, данас се деле на левицу и десницу и 
сукобљавају се у разним револуцијама од оне Француске све до Октобарске 
или шпанског грађанског рата, а нисмо сигурни како ће се људи сутра делити 
и који ће појмови у томе имати кључну улогу. Не можемо бити сигурни у 
погледу појмова који ће у будућности изазивати разне политичко-друштвене 
––––––––––––– 

14 «Политичко, наиме, има своје сопствене критеријуме који на особен начин постају 
делотворни у односу на различита, релативно самостална подручја људског мишљења и 
делања, посебно у односу на оно што је морално, естетско, економско. Политичко због 
тога мора лежати у сопственим крајњим разликовањима на која се може свести свако 
делање које је у специфичном смислу политичко... Специфично политичко разликовање 
на које се могу свести политичке радње и мотиви јесте разликовање пријатеља и 
непријатеља.» Carl  Schmitt – Der Begriff des Politischen – Duncker und Humblot, Berlin, 
1963. – стр. 26. - превод  Данило Н. Баста – Карл Шмит – Појам политичког,  у   Норма и 
одлука, Филип Вишњић, Београд, 2001. – стр. 18./19.  - Темељније бављење ликом и делом 
Карла Шмита, који свакако представља једног мислиоца-океан, превазилази оквире овога 
краткога чланка и само можемо упутити на литературу која се темељније бавила интер-
претацијма његове политичке филозофије у целини -  Н. Цветићанин – Европска десница 
између мача и закона – Филип Вишњић, Београд, 2004, G. Balahrishanan – The Enemy – An 
Intellectual Portrait of Carl Schmitt – Verso, London-New York 
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мобилизације, већ само можемо бити сигурни да ће се људи и даље делити по 
базичној и формалној линији пријатељ-непријатељ, коју, ипак, не поимамо 
тако ригидно, конзервативно и егзистенцијалистички као Шмит, већ је узи-
мамо дескриптивно – само као једну врхунску социолошку дистинкцију. 
Иако одбацујемо Шмитов конзервативни антрополошки песимизам и његов 
имплицитни политички милитаризам (политика = рат, рат = политика) не мо-
жемо да не опазимо његове доприносе стварању новог постмодерног кон-
текста који је одменио онај стари контекст Француске револуције. Уопште, 
Шмит ће и превазићи и помешати принципе револуције и рестаурације, и 
тиме ће већ ступити у време «с ону страну левице и деснице». Не само да ће 
на њега утицати мислиоци које смо поменули на почетку овог пасуса, већ ће 
он помешати учења двојице великих политичких класика, постајући и сам 
класичан. Он ће помешати омиљеног мислиоца деснице – Томаса Хобса (Tho-
mas Hobbes), с једним од омиљених мислилаца левице – Жан Жак Русоом 
(Jean-Jacques Rousseau) и створиће сасвим парадоксалну ситуацију; Карл 
Шмит ће се као конзервативац, бранећи теорију устава како фундаменталне 
одлуке, позивати на уставну традицију из 1789. г. против либералног социјал-
демократе Ханса Келзена (Hans Kelsen) који ће се опет, бранећи теорију уста-
ва као сувереног нормативног система, позивати на либерализам рестауратор-
ске Јулске монархије.15 Стога неће бити чудно што ће марксисти много више 
волети «конзервативца» Карла Шмита, неголи либералног социјалдемократу 
Ханса Келзена који ће поставити нека нормативна ограничења њиховој тео-
рији револуционарног конституционализма. Тиме ће се карте већ потпуно 
измешати и биће потпуно јасно да ни левица ни десница нису кохерентни фе-
номени и да се почињу дифузно одређивати према многим кључним проб-
лемима савремене политике и права као што су теорија устава, учење о људ-
ским правима, као и према самом либерално-демократском грађанском схва-
тању политике које ће ношено политичким центром бити све више присутно. 
Уз ону класичну револуционарну левицу (марксистичку или анархистичку) 
сада ће се почети назирати обриси једне грађанске либерално-демократске 
левице коју ће нпр. репрезентовати поменути Келзен, а која је специфична у 
односу на ону класичну левицу по томе што прихвата неке од тековина тзв. 
либералне рестаурације. На другој страни, уз већ постојећу класичну берков-
ску легитимистичку десницу која је свој коначни облик добила управо у 
француској либерално-рестаураторској Јулској монархији, сада ће се почети 
назирати обриси једне анти-либералне и револуционарне деснице коју ће 
репрезентовати баш Карл Шмит, који ће се вратити неким страсним силогиз-
мима Жозефа де Местра, но који ће уважити и неке закључке Жан Жак Русоа. 
Биће то увод у цепање јединственог простора левице, односно деснице, које 
––––––––––––– 

15 Сам Шмит сматра да је порекло Келзенове уставне теорије, коју узима на зуб и са 
којом полемише у својим правним списима, у доктринарном либерализму Рестаурације и 
Јулске монархије  - Carl Schmitt – Verfassungslehre – Verlag von Duncker & Humblot, 
München und Leipzig, 1928.  – str. VII/VIII (predgovor  ), стр. 8/9 (текст).  
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ће бити расцепљене управо принципима политичког центра, који их, на једној 
страни, полако почиње апсорбовати правећи од њих леви и десни центар, да 
би на другој страни оставио екстреме на маргинама у виду екстремне левице 
и деснице. И уколико су у 19. веку десница и левица и поред свих разлика 
групација које су их представљале ипак чувале своје јединствене просторе 
групишући се око револуције, односно око рестаурације, у 20. веку ће се њи-
хови јединствени простори потпуно распасти са појавом револуционарне 
деснице и легитимистичке левице. Сам Карл Шмит неће утицати само на фа-
шисте (познато је да је био популарнији у фашистичкој Италији, неголи у 
нацистичкој Немачкој), већ и на неке послератне политичке групације које ће 
прихватити либерално-демократска правила игре и које ће градити нову 
уједињену Европу. Посебно ће бити занимљив његов утицај на неке правнике 
деголистичког покрета попут нпр. Капитана (René Capitan), као и на неке 
млађе интелектуалце немачке Хришћанско-демократске уније (CDU) попут 
нпр. Киркхофа (Paul Kirchhof). Капитан као правни саветник Шарла де Гола 
(Charles de Gaulle), деголизму преноси нешто од «шмитовске» позиције која 
је изнад класичне левице и деснице и која би требала резултирати једним тра-
диционалистичким, а не револуционарним републиканизмом. Ипак, треба на-
поменути да спој левичарских и десничарским мотива у деголизму неће бити 
онако експлозиван и деструктиван као онај који се обавио у национал-соци-
јализму, фашизму или стаљинизму. О самом деголизму ће више речи бити у 
неким нашим будућим радовима, док сада можемо само напоменути да ће 
«време с ону страну левице и деснице» имати и своје хероје и своје анти-
хероје; антихероје попут Стаљина или Хитлера, и хероје попут Де Гола и 
Черчила (Winston Churchill) за којима ће суверено ићи и државници попут 
Аденауера (Konrad Adenauer), Митерана (François Mitterand) или Хелмута 
Кола (Helmut Kohl). Свима њима биће заједничко што ће њихово дело бити 
стварано у контексту који је превазишао супротности револуције и рестаура-
ције, па се обриси тих супротности неће видети ни на њиховом деловању, те 
они неће бити нити леви, нити десни у класичном значењу тих појмова. Како 
другачије објаснити да је «левичар» Митеран најближег партнера у изградњи 
уједињене Европе пронашао у «десничару» Колу? Ипак, тим питањем ћемо се 
више бавити у неким нашим будућим радовима у којима ће бити речи о 
неким сегментима политичке историје уједињене Европе.    

За сада можемо рећи да је управо Француска, као земља у којој се и оди-
грала Велика револуција, у свом послератном политичком и правном развоју 
најбоље показала колико је контекст Француске револуције одмењен једним 
новим контекстом у коме ће нестати стари принципи револуције и рестаура-
ције. Наиме, после Другог светског рата у Француској ћемо на снази имати 
један антиреволуционарни и традиционалистички републиканизам о коме је 
сањао Токвил, а не више револуционарни републиканизам какав су протежи-
рали јакобинци. То је било могуће због тога што су, након слома фашизма, 
сама Република и републиканизам у Француској непобитно били признати 
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као она референтна традиција која чини француско језгро – дакле постали су 
традиционални. Франсоа Фире (François Furet)  то опажа и мислећи на старо 
предреволуционарно схватање историје које се још копрцало међу вишијев-
ским присталицама маршала Петена каже: 

«С поразом фашизма, такво гледање на 1789. престаје да постоји у францу-
ском политичком животу, тако да данас и дискурс левице и дискурс деснице 
славе слободу и једнакост, а расправе о вредностима из 1789. више нису стварно 
политичке и не постоји снажно политичко уношење у њих»16 

Надовезујући се на Фиреа можемо рећи да пораз фашизма омогућује ства-
рање грађанске левице и грађанске деснице, као различитих варијација на 
исту тему која ће бити одређена либерално-демократским «републиканским» 
вредностима које је прокламовала Велика револуција. Пошто је постигнут 
претходни тзв. «републикански консензус» између левице и деснице, тема 
више неће бити – за или против Француске револуције – већ ће тема бити 
њено тумачење које је или конзервативно ( тј. минималистичко – у смислу да 
је Француска револуција поставила ниво права и слобода који се не смеју кр-
шити ) или социјалистичко (тј. максималистичко – у смислу да је Француска 
револуција само увод у даље трансформисање друштва ка социјализму). Сто-
га ћемо и имати конзервативне и социјалистичке републиканце, међу којима 
ће бити много спорова, али међу којима неће бити великих напетости као не-
када између револуције и рестаурације. Република је коначно победила, али 
не у својој јакобинској прокламацији, већ у својој либералној варијанти са 
самих почетака револуције.   

Разлог победе либералне републике након Другог светског рата неће бити 
само пораз фашизма, већ и страх од могућности социјалистичке револуције 
чија актуелност је још увек била врућа, поготово због тога што су, како у са-
мој Француској тако и у осталим европским државама, још увек биле јаке 
неке социјалистичко-револуционарне групације. Због тога је једна од сврха 
постигнутог «републиканског консензуса» била и да спречи могућност неке 
даљње социјалистичке револуције, те га због тога Фире назива «конзерватив-
ним консензусом».17 Но, појам конзервативног ће ту имати потпуно друкчије 
значење у односу на његово значење приликом конституисања класичног кон-
зервативизма, односно класичне деснице у збивањима приликом Француске 
револуције. Овај конзервативизам неће ништа имати са рестаурацијом ( она 
му није чак ни у најскривенијим мислима) и не само да ће прихватити либе-
––––––––––––– 

16 Ф. Фире – О Француској револуцији – Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 
Сремски Карловци, 1990. – стр. 14. – истакао Н. Ц. 

17 Ibidem, стр. 16. Ипак Фире погрешно закључује да је пристајући на «грађански кон-
сензус» који је «конзервативан» левица одустала од својих идеја, а десница остала непо-
колебана и иста још од времена Француске револуције (стр. 21). Истина ће бити да су и 
једна и друга дошле у широки политички центар, левица одбацујући марксистички кому-
низам, а десница одбацујући мисао ултраконзервативне рестаурације.   
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рализам (који је класични конзервативизам још раније прихватио у периоду 
Јулске монархије), већ ће потпуно прихватити и демократију. Тако ћемо има-
ти један постмодерни конзервативизам који ће се веома разликовати од оног 
класичног, јер ће прихватити многа начела онога против чега се некад борио 
– револуције, додуше у њеној либералној варијанти. Тако ће нпр. француска 
десница прихватајући након Другог светског рата Марсељезу као своју хим-
ну, прихватити и штошта од вредности оног револуционарног марсејског 
одреда који ће први пут запевати овај марш Руже де Лила који је у време 
револуције био познат као Ратна песма рајнске војске. Такође, ова нова дес-
ница ће без поговора прихватити да Декларација о правима човека и гра-
ђанина, само са мањим изменама, буде готово комплетна унешена у Фран-
цуски устав као и у читаво француско право.18 Дакле, десница је прихватила 
нешто што јој је у времену Француске револуције било незамисливо, што 
сведочи колико је епоха зашла с ону страну левице и деснице у њиховим кла-
сичним значењима, односно с ону страну револуције и рестаурације. Стога 
прихватање Марсељезе и Декларације сигурно неће значити да је након Дру-
гог светског рата левица коначно победила, јер ће и сама левица почети да 
живи свој постмодерни облик у коме ће се разликовати од својих класичних 
револуционарних корена.19 Напросто, сада ћемо на снази имати нови постмо-
дерни контекст у коме нико више неће бити фанатично на страни Револуције 
или на страни Рестаурације, те ћемо имати једну постграђанску левицу и 
једну постграђанску десницу. Црвени ће бити мање црвени, а црни ће бити 
мање црни, о чему сведочи догађај из Рима када се, дан после ослобођења, 
италијански комунисти појављују са црвеним заставама да би на Тргу светог 
Марка искрено поздравили папу.20 Левица ће тако ублажити свој анитклери-
кализам, а и цркве су након Другог светског рата одлучиле да се измире са 
грађанским друштвом и прихвате демократију. Уопште, на снази ћемо имати 
велико измирење епохе којој су изгледа требали ужаси Другог светског рата 
да се окане екстрема и да започне процес конвергенције различитих идео-
––––––––––––– 

18 Ипак, Лиотар мисли да је на почетку постмодерног времена «велики напор, који оз-
начавамо именом Декларације о правима човека» пропао. Но, он попут де Местра, обо-
жавајући да страсно користи апсолутне судове и да говори попут пророка, препозаје само 
један део истине, пренебрегавајући је у целини. Наиме, није пропала Декларација, али је 
пропао онај контекст Француске револуције који ју је изнедрио. Декларација је наставила 
да живи у новом контексту, у којем нема више револуције и рестаурације, већ само њи-
хове синтезе, па је Декларација могла да добије нова тумачења не остајући космополит-
ски, универзални и опште признати документ, већ постајући неком врстом француског 
обичајног права, и конституенс специфично француске «републиканске традиције» – Jean 
François Lyotard – Šta je postmoderna – KIZ Art Press, Beograd, 1995. -стр. 39.  

19 Наравно у ово време ће још увек постојати групације револуционарне левице које 
смо поменули, али ће се управо у овом времену почињати озбиљно профилисати једна 
нова (пост) грађанска левица која ће управо у нашим данима однети потпуну превагу над 
оном револуционарном  

20 Džon M. Roberts – Evropa 1880 – 1945. – Clio, Beograd, 2002. – str. 626.  
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логија у медијуму (пост)грађанског друштва. Стога није ни чудо што нам Ди-
верже (Maurice Duverger), како преноси С. Бранковић, наводи читав низ 
примера из политичке праксе у којима се елементи левог мешају с елемен-
тима десног и назива ове групације «self-contradictory alliances».21 При свему 
томе Диверже је имао на уму управо послератну широку (пост)грађанску али-
јансу у коју су ступили и умерена (постграђанска) десница и умерена (пост-
грађанска ) левица, и наравно по себи умерен центар. Та (пост)грађанска али-
јанса, односно својеврсни грађански консензус који су између себе постигле 
различите политичке групације унутар неких европских држава, умногоме ће 
одређивати политичко поље Европе од краја Другог светског рата све до 
данашњих дана. Тај (пост)грађански консензус, постигнут између групација 
које су некада, у време Француске револуције, биле оштро сукобљене најбо-
ље сведочи да је контекст постављен том револуцијом постао прошлост и да 
на снази сада имамо нови пост-модерни политички контекст. 

Оно што смо назвали постмодерним контекстом и што смо покушали да 
опишемо у претходним пасусима, представљаће заправо један нов медијум, 
односно неку врсту новог безтежинског стања у коме ће се, одлепљени од 
концепта револуције, односно рестаурације, наћи левица и десница. Заправо 
читав грађански свет ће доспети у једну нову политичку димензију, где ће за 
њега вредити друкчија правила у односу на његове класичне обрисе успо-
стављене у 19. веку. Напросто, сада ћемо на снази имати један пост-грађан-
ски свет, који ће се поклапати са оним што неки аутори називају пост-идео-
лошким друштвом (Daniel Bell)22 или пост-индустријским друштвом (Alain 
Touraine), у коме ће се традиционални политички појмови попут левице и 
деснице другачије понашати у односу на то како су се понашали у класичном 
модерном грађанском друштву. Једноставно, у различитим политичким ди-
мензијама (Шмит би рекао порецима) и политички појмови се различито по-
нашају. Још је В. Глигоров утврдио да подела на левицу и десницу углавном 
бива плодоносна ако је то разликовање обављено у оквиру исте димензије, 
односно он је утврдио да је «коришћење поделе на леву и десну страну за 
класификацију појава могуће само под доста ограниченим условима (тј. ако 
постоји једна димензија поделе или ако су све димензије изоморфне)»23 Тума-
чећи претходно запажање можемо рећи да ће се политичка левица и политич-
ка десница моћи разликовати само у једној јединственој димензији политич-
ког простора у којој им је дата шанса да се односе једна према другој и да тим 
––––––––––––– 

21 S. Branković – Metodološki pseudo-rigorizam ili nepodnošljiva lakoća teoretisanja – 
Sociologija 1995/2 – str. 206.   

22 Данијел Бел ће одбацивати све класичне идеолошке конотације и написаће 1960. г. 
једно од најзначајнијих пост-идеолошких дела Крај идеологије у коме ће увелике заћи с 
ону страну левице и деснице, говорећи о пост-идеолошком друштву – Daniel Bell – The 
End of Ideology; On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties – The Free Press of Glencoe, 
Illinois  

23 V. Gligorov – Politička vrednovanja – Naučna biblioteka, Beograd, 1985.  – str. 119.  
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својим одношењем творе значајну линију поделе самог политичког простора. 
Управо је тако било у самом хронолошком средишту Модерне, приликом 
Француске револуције, када су левица и десница настале и када су играле 
познати плес акције и реакције, бивајући тако у страсном загрљају, желећи да 
удаве једна другу. Но, догађаји који су потом уследили, као што је ширење 
простора политичког центра као касне умерености Модерне, условиће нову 
ситуацију у којој ће директно међуодношење левице и деснице бити све 
слабије. Наиме, овај широки грађански политички центар напросто осваја све 
више политичког простора те се «умеће» између левице и деснице и полако 
их пацификује и увлачи у своје редове, стварајући тако сасвим нови постгра-
ђански простор, односно нову постграђанску политичку димензију. У тој но-
вој димензији ће интезитет сукобљавања левице и деснице бити временом све 
слабији, као што ће уопште бити све краћа линија где се оне директно до-
дирују и сукобљавају. Онај некадашњи страсни загрљај у боксерском клинчу 
из Француске револуције ће готово потпуно нестати, те ће и левица и десница 
сада бити склоне да се посредством политичког центра (као леви и десни 
центар) млако додирују. Тај додир ће бити руковање у рукавицама и оно ће 
имати двоструко значење; као руковање оно ће бити знак политичког дого-
вора о институционално-парламентарном дељењу политичког простора, као 
додир у рукавицама оно ће бити знак да су и левица и десница изгубили не-
што од своје пређашње сировости и да њихов додир више није сирово дирек-
тан. Но то, наравно, не значи да је читав политички простор постао паци-
фикован и да ту више нема страсних и сирових политичких дуела. Претход-
ним тезама се само покушава рећи да главни актери тих дуела нису више по-
литичка левица и десница у својим класичним облицима, већ у тим дуелима 
учествују неки од њихових постмодерних облика попут неонацизма, неоко-
мунизма, анархизма или политичког национално-верског фундаментализма 
који са екстремних маргина проваљују у простор пацификованог постгра-
ђанског центра.  Но, гро политичке левице и политичке деснице неће у тим 
страсним сукобима учествовати, већ ће као леви, односно десни центар води-
ти једну врсту институционалне борбе окупирајући тако заједнички институ-
ционални простор. Тако ћемо доћи до постмодене ситуације коју ће место 
опозита револуције и рестаурације, одређивати опозит екстремне маргине vs. 
централне синтезе, који ће бити видљив у простој чињеници што ће они који 
ће бити изван описаног централног институционалног простора (екстреми и с 
левице и деснице) бити непријатељи онима који ће стајати унутар њега 
(левом и десном центру). Тако ће сама подела на левицу и десницу бити све 
мање битна, јер ће се суштински наметати једна друга велика подела – на оне 
који поштују институционална либерално-демократска правила  (пост)гра-
ђанског света и на оне који су из разно разних разлога против њих. Пост-
модерни ће бити и једни и други, јер ће сви бити одређивани истим духом 
времена, како би рекао Хегел, али ће они који ће стајати унутар заједничког 
институционалног простора развити постмодерни грађански образац (тј. 
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постграђански образац), док ће они на маргинама развити специфичну врсту 
постмодерног отпора овом грађанском образцу, а тај отпор ће нам се указати 
као антиграђански, опет у овом постмодерном смислу.24 

Претходно изнешено нам омогућује да јасно поставимо хипотезу – да се у 
постмодерном времену мењају обриси грађанског света наслеђеног из поли-
тичке Модерне, који тиме постаје (пост)грађански свет у коме ће се превред-
новати основни политички појмови попут појмова левице и деснице. Наша 
хипотеза је да се ти појмови не мењају само тиме што мењају своје значење ( 
што је био процес већ виђен и у класичној политичкој Модерни, као процес 
коме води пука логика историје, која не дозовљава статичност појмова )25, већ 
што је много важније – ти се појмови мењају тако да полако губе своју прак-
тичну релеванцију. Једноставније речено, они све мање одговарају практич-
ном политичком животу који се одвија на европском и светском нивоу, па је 
и њихова «способност» да објасне савремене политичке појаве све слабија. 
Другим речима, појмови левице и деснице губе своју експланаторну функ-
цију, препуштајући полако неким другим појмовима да објасне куда то води 
савремени политички живот и који су његови потпорни стубови. Све то не би 
требало да значи да нестаје и свака могућност разликовања политичке левице 
и политичке деснице, већ то само значи да та разлика није више од суштинске 
битности за политичку ситуацију почетка 21. века и за време у којем пишемо. 
Ипак, не можемо тврдити да је овакво стање коначно и не желимо да 
претендујемо на неку коначну дијагнозу – пошто судови у друштвеним нау-
кама не смеју бити аподиктички и претенциозно би било тврдити да су 
појмови левице и деснице заувек сахрањени. Увек остаје могућност да прак-
тична релеванција тих појмова некад у будућности васкрсне, иако смо личног 
мишљења да до тога неће доћи, макар у скорије време. Стога се до појаве тог 
«несуђеног» времена, када би појмови левице и деснице могли постати поно-
во релеватни за политичку теорију и праксу, они не би смели употребљавати 
у свом санкросантном значењу које су имали у политичкој Модерни, као две 
њене главне политичке заставе и политичке боје. Ипак, ако не наступи то 
време у којем ће се левица и десница поново оцртати у свој својој пуноћи, а 
што нико не може са сигурношћу да тврди, онда би требало ове појмове 
закопати заувек и пустити их да буду само део политичке историје, а не више 
и политичке праксе. Тиме би се појмови политичке левице и политичке дес-
––––––––––––– 

24 Желимо рећи да тај отпор неће бити антиграђански сам по себи, јер би се сходно 
сваком том маргиналном становишту, у случају да добије превласт у политичком пољу, 
могао формирати одређен политички поредак који би био руковођен извесним правилима 
и редом ( друго је питање да ли би сваки од тих поредака био одржив и да ли би донео 
Европи и  свету више среће, или само још више нестабилности ). Тај отпор ће бити 
антиграђански искључиво у односу на тренутни грађански поредак који доминира 
политичким пољем Европе која је у њему пронашла одређену равнотежу.    

25 Тако се и у класичној Модерни политичко поље «окретало» па су либерали најпре 
били левица, да би постепено ишли ка центру и десници. 
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нице придружили појмовима попут грчког полиса, атинске демократије, ис-
точњачке деспотије, средњевековног краљевства, ренесансног града-држа-
ве, нововековног меркантилизма и осталих појмова, који нису изгубили своју 
примену у политичком пољу, али чија је примена чисто идејно-теоријска. 
Можда можемо претпоставити да ће се једног дана поново говорити о модер-
нистичком разликовању левице и деснице и да ће то разликовање бити чисто 
научно-теоријско, односно нека врста појмовног антиквитета занимљивог 
само историчарима идеја, али не и делатним политичарима. Но, сувише би 
претенциозно било тако нешто «пророковати» и већ смо рекли да се ништа не 
може са сигурношћу и аподиктички тврдити. Стога ми покушавамо само да 
антиципирамо један могући ток догађаја, остављајући животу да нас деман-
тује или потврди – односно да демантује или потврди хипотезу коју смо 
изнели у овом нашем раду.  
 

********* 
 
Уколико смо јасно и прецизно изнели нашу хипотезу, потребно је да се, на 

самом крају нашега чланка, осврнемо на директно супротне хипотезе, да их 
коректно интерпретирамо, али и да у полемици са њима ојачамо сопствене 
ставове и пре свега, дођемо до коректних и непристрасних научних закључа-
ка. Верујемо да научно истраживање понајбоље напредује у дијалогу са 
онима који мисле другачије од нас, а да тапка у месту у монолозима истражи-
вача са самим собом, што је разлог да на тренутак застанемо и да посветимо 
пажњу неким тезама Норберта Бобиа, које покушавају бранити становиште 
да су левица и десница још увек битне константе политичког живота и по-
литичких дискурса уопште.  

Наиме, по Бобиу, не вреди се питати да ли подела на левицу и десницу још 
увек постоји, као што смо се ми запитали у нашем раду, пошто он сматра да 
перманентно постоји «непоколебљиво језгро дихотомије које је немогуће 
елиминисати и које је, као такво, увек присутно, подједнако идеално, историј-
ско и егзистенцијално».26 Бобио ово «језгро дихотомије» везује за појмове 
левице и деснице, док смо ми смо мишљења, као што смо изнели у доса-
дашњем току рада, да је оно као дихотомија левица/десница само облик тј. 
агрегатно стање које узима људска априорна потреба да се деле на  «прија-
теље» и «непријатеље», а што је, као што смо видели, описао Карл Шмит. 
Ово и Бобио донекле признаје узимајући Шмитову конструкцију пријатељ-
непријатељ као костур свог теоријског рада27, желећи уз њену помоћ да 
докаже да и даље постоји супротност између левице и деснице и да докаже је 
та супротност и даље одређујућа за политичко поље. Но, не само да не увиђа 
већ и директно одбацује тезу да је подела на левицу и десницу само емпириј-
––––––––––––– 

26 N. Bobio – Desnica i levica – CID, Podgorica, 1997. – str. 9. 
27 Ibidem, стр. 50, 51, 52, 60. 
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ски појавни облик дубље поделе пријатељ-непријатељ, те обрчући ствари 
напросто врши пројекцију схеме пријатељ – непријатељ ( која је перманентна 
и која као што смо видели траје колико траје и људски социјални живот ) на 
схему левица-десница (која је по нашем мишљењу само производ једног од-
ређеног историјског периода тј. контекста који је постављен Француском ре-
волуцијом). Бобиу овде супростављамо нашу тезу да је подела на левицу и 
десницу само модеран начин организације односа пријатељ – непријатељ, као 
што је нпр. у антици тај однос најпре био организован по принципу при-
падности племену, односно примитивној племенској квази-држави, да би се 
касније тај однос проносио кроз многе друге дихотомије око којих ће се орга-
низовати; полис-империја, паганизам – хришћанство, хришћанство-модерна 
држава, модерна држава-модерно друштво и коначно десница-левица. Ако се 
наша теза покаже истинитом онда ће бити нужно испитати који облик тј. 
начин организације, узима однос пријатељ-непријатељ у пост-модерном вре-
мену.  

Ипак, и Бобио наслућује да се «нешто дешава» са појмовима левице и 
деснице констатујући да они нису више једнозначни као некада. Он запажа да 
«постоји више левица, као, уосталом, и више десница»28 приближујући се 
замисли да је сам простор некада јединствене левице, као и некада једин-
ствене деснице, прожет неким другим разликовањима, која деле левицу, од-
носно десницу на више делова. Сада вреди поставити питање - који је то 
принцип који дели простор деснице, односно левице, односно који ћемо 
принцип уопште узети као меродаван за одређивање саме суштинске поделе 
политичког поља? Бобио сматра да је тај принцип опозит егалитаризам-неега-
литаризам29 и уверен је да му истицање тог принципа омогућује да сачува 
релеванцију поделе на левицу и десницу пошто бисмо на једној страни имали 
«егалитарну» левицу, а на другој «негалитарну» десницу. Но, већ пручавајући 
нпр. фашизам и стаљинизам можемо утврдити да су идеологије попут стаљи-
низма, које су се номинално називале левичарскима, имале хијерархизовани 
поглед на стварност, док су идеологије попут фашизма, које су се номинално 
називале десничарскима, имале у себи једну егалитаристичку компоненту 
економског корпоративизма. Све то дисквалификује Бобиово постављање 
односа егалитаризам-неегалитаризам као суштинског за детектовање круци-
јалних линија поделе политичког простора. Можда је то било могуће урадити 
у времену Француске револуције када је још и постојао стриктни хијерар-
хијски стари аристократски поредак, али након победе демократије после 
Другог светског рата то неће бити могуће, јер ћемо имати само различите 
деривате демократије – онај либерални, односно онај социјалистичко-етати-
стички, а остаће забележено да су чак и наци-фашистички режими почивали 
на специфичном облику непосредне тзв. акламативне демократије. Коначна 

––––––––––––– 
28 Ibidem, стр. 31.  
29 Ibidem, стр. 84, 86, 89, 97.  
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победа демократије, као и искуство наци-фашизма и стаљинизма у којима су 
се измешали левичарски и десничарски тј. егалитаристички и неегалитари-
стички мотиви, најбоље сведочи да се ствари не могу посматрати кроз једно-
ставну оптику опозита егалитаризам-неегалитаризам. Стога ћемо требати 
узети неки нови критеријум за подвлачење суштинских политичких линија. 
Тај критеријум смо препознали у односу према насиљу, односно у томе да ли 
ће се неко служити насиљем само ако претходно за то има легитимитет и 
сходно утврђеном легалном поступку као нпр. у конституционалној и либе-
рално-демократској правној држави или ће служење насиљем бити понукано 
политичким волунтаризмом као испољавањем чисте приватне воље, што је 
случај у диктаторским режимима где граница између општег законодавства и 
воље суверена неће бити јасна и где ће умногоме одлуке бити продукт про-
извољности будући да су нормативно неспутане. Другим речима, за нас ће у 
разврставању политичких групација и у подвлачењу круцијалних линија уну-
тар самог политичког поља бити меродавно да ли се неко користи силом на 
институционалан или на ванинституционалан начин и колико сама примена 
силе уопште целисходна у контексту постизања трајних и одрживих политич-
ких решења и реализовања стабилних политичких поредака.  

Ако овај однос према насиљу, које је у првом случају легално и легитим-
но, а у другом случају произвољно, узмемо као меродаван онда ће нам се јас-
но оцртати неколико левица и неколико десница. Биће то заправо однос пре-
ма одређеном методу политичке борбе, који ће у првом случају бити инкор-
пориран у један закономерни систем, док ће се у другом случају, као нпр. 
приликом теорористичких аката или диктаторских прерогатива, отимати 
свакој закономерности. Тако ћемо имати умерену левицу, као и умерену дес-
ницу, као што ћемо имати и «терористичку» левицу, односно «терористичку» 
екстремну и волунтаристичку десницу. Бобио се приближава овом закључку30 
нудећи једну класификацију политичког поља где су редом; на екстремној 
левици волунтаристички егалитаристи, на умереној централној левици либе-
рални егалитаристи, на умереној централној десници либерални неегалита-
ристи, док су на екстремној десници волунтаристички негалитаристи. Но, 
Бобио не користи ово запажање да извуче крајње консеквенсе о односу 
левице и деснице, и не види да у ланцу закључивања недостаје још само један 
корак. Наиме, недостаје још само да се закључи да ће ближи једни другима 
бити умерена левица и десница, односно они који и једни и други носе по 
Бобиу ознаку «либерални», неголи што ће ови «либерални» умерењаци бити 
блиски са екстремима из сопствених, некада јединствених, идеолошких 
породица. Бобио ово не жели да јасно формулише, али ипак се у његовој 
дескрипцији уочава право стање ствари пошто он сматра да је прва од поб-
ројаних групација «на екстремној левици», друге две «на центру», а четврта 
на «екстремној десници» - што су термини које експлицитно користи. Самим 

––––––––––––– 
30 Ibidem, стр. 95, 96.  
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тим што је либералну десницу и либералну левицу заједнички ставио «на 
центар» Бобио имплицитно признаје да постоји широки простор у центру у 
којем заједнички учествују делови и левице и деснице, док по страни од тог 
простора остају екстреми. Бобио неће да призна да се овим урушава, најпре 
опозит егалитаризам-негалитаризам као критеријум разликовања левице и 
деснице, па онда и само разликовање левице и деснице и његова релеванција. 
Наиме, на снази ћемо имати ситуацију (екстремна) левица против (умерене) 
левице, (умерена) десница против (екстремне) деснице, при чему ће се некада 
јединствени простор левице и деснице дефинитивно распасти. Све то ће бити 
последица потпуно новог политичког контекста који је у постмодерном добу 
ступио на снагу и који је одменио онај стари контекст који је инаугурисала 
Француска револуција, а у коме су били доминантни опозити револуције и 
растаурације, односно левице и деснице. Сада, у овом новом постмодерном 
контексту биће доминантан опозит центра ( у коме учествују умерена левица 
и десница тј. оно што би Бобио назвао либералном левицом и десницом, а ми 
левим и десним центром ) и маргина ( на којима остају одсечене естремна 
левица и десница ). Политичко поље тако више неће бити исто у односу на 
ситуацију у којој је било у протекла два века, а са њиме ће се неповратно про-
менити и лик нашега континента који ће, у веку у којем живимо, тражити 
нове и свежије политичке концепте, уместо старих и потрошених парола. 
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GETTING BEYOND THE CONTEXT OF FRENCH REVOLUTION 
IN POST-MODERN AGE – STRIKING OFF THE PARTITIONING 

OF THE POLITICAL FIELD ON THE LEFT AND RIGHT 
 

The essay is dealing with the new post-modern political context that will softly get 
beyond, nowadays old context set by the French Revolution with all its opposites (revolu-
tion/restauration, the left/the right, republic/monarchy, red/black etc.). This new post-mo-
dern context will, instead of opposites of revolution and restoration i.e. opposites of classic 
left and classic right, mark opposites of extreme margin and central synthesis i.e. opposites 
of margin and centre, becoming the point of rotation of the political field nowadays. These 
new developments in political philosophy and political sociology will come on scene with 
series of philosophers, sociologists, politiciologies  and lawthinkers who will resist to any 
alignment on the left, the right or the centre in its classical meaning, and the most distinc-
tive among them will be Georges Sorel and Robert Michels, as well as, lately god deal 
mentioned Carl Schmitt, wherefore in this essay the attention is applied to their contribution 
in getting beyond the old context of French Revolution. Their opus is witnessing on how 
much has the era got “beyond Left and Right” in its classical meaning, as for beyond 
revolution and restauration. That is also visible from some segments of the political practice 
after The World War II, wherefore the essay suggests model from French modern politics 
which got beyond the opposite of classic Left and classic Right. At the very end of the 
essay, controversy with tendencies of Norberto Bobbio is taken over, trying to stand up the 
point of view that is considering the Left and the Right essential invariables of the political 
life and political speech generally, that way, the final conclusion of getting beyond this 
classical partition of political field, is made.       

Kеy words: the Left, the Right, French Revolution, context, post-modern age, new 
estate, centre, margins. 


