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СЛАВ КО ГОР ДИЋ

СВЕ НА ШЕ УТО ПИ ЈЕ
Се ћа ње на Ми ха и ла Мар ко ви ћа (1923–2010)

Ка да бих био фи ло зоф и фи ло зоф ски пи сац, што ни сам ни у 
ама тер ској ме ри, ну жно бих се за пи тао – са жи вом све шћу о да на
шњем ре ги о нал ном и пла не тар ном ре ду ства ри и не ре ду вред но
сти – да ли је Ми ха и ло Мар ко вић био дог ма тик или уто пи ста. 

Пр ву хи по те тич ку ква ли фи ка ци ју је, ве ро ват но, ла ко оспо
ри ти чи ње ни цом да овај ве ли ки ми сли лац и пре га лац, чврст у 
кључ ним уве ре њи ма и опре де ље њи ма, сваг да прак ти ку је кри тич
ки из ди фе рен ци ран при ступ пре ма фе но ме ни ма ко је ис тра жу је и 
ак ци ја ма у ко ји ма су де лу је, по себ но пре ма со ци ја ли зму као иде ји, 
по кре ту и си сте му у све ту и на шој зе мљи. 

Од дру ге пак ква ли фи ка ци је ве ру јем да се ни сам Мар ко вић 
не би бра нио. Ка ко ни ње му ни ње го вим ду хов ним срод ни ци ма 
ни је туђ прин цип на де или бар фер мент на де у ми шље њу или 
де ла њу, та ко им ни је не ми ла ни по зи ци ја из ве сног уто пи зма, за 
ко ју др же да је ин хе рент на сва кој сло бо дар ској те жњи. Уо ста лом, 
дај мо реч са мом ау то ру књи ге Фи ло зоф ски су сре ти (2003), на чи јој 
по след њој стра ни ци, у по след њим, да кле, тек сту ал но при ви ле го
ва ним ре че ни ца ма, чи та мо: 

У јед но смо си гур ни. По сто ји при ја тељ ство и љу бав, ре ла тив
на сло бо да ко ју чо век увек из но ва мо ра за се бе да осво ји. По сто ји 
људ ска со ли дар ност, ства ра ла штво, мо гу ћи свет рав но прав но сти. 
То је до вољ но да гре је чо ве ко ву ду шу и да жи вот, упр кос све му, 
чи ни сми са о ним. На тим те ме љи ма све на ше уто пи је оста ју – мо жда 
уда ље ни је не го што смо се на да ли – али ре ал но мо гу ће.
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У ис тој књи зи, у огле ду о су сре ти ма и спо ро ви ма с Мар ку
зе ом, Мар ко вић ка же: „Уто пи је су нео п ход не у исто ри ји. То су 
иде ал ни људ ски ци ље ви, од ко јих се бар не ки и бар де ли мич но 
оства ре.” Ко ју стра ни цу по том наш фи ло зоф слич ним тврд ња ма 
бра ни „иде ју са мо у пра ве” од не мач ког ко ле ге:

Тек смо на по чет ку исто ри је. Ја знам сам да је у овом мо мен ту 
то још уто пи ја. Али мно ге уто пи је већ су се оства ри ле. По ми сли те 
са мо: осло бо ђе ње ро бо ва, јед на кост пред за ко ном, по ли тич ке сло
бо де, рав но прав ност же на, сма ње ње рад ног вре ме на – све су то 
не кад би ле уто пи је, а да нас су не из бе жни део на шег жи во та. Дај те 
и овој уто пи ји вре ме на!

Ре ци мо и то, ус пут, да је во љом јед ног тра гич ног па ра док са 
Мар ко ви ћев и наш оп шти жи вот био нај бли жи уто пиј ском сну 
„што гре је чо ве ко ву ду шу” у љу том вре ме ну пар ти зан ског во је
ва ња! „Вла да ло је из ван ред но дру гар ство; та кав ко лек тив ни дух 
за јед ни це ни сам до жи вео ни пре ни по сле то га. На при мер, ра ње
ни ку се по ма га ло и по це ну соп стве ног жи во та. Ру ко во ди о ци и 
бор ци су за јед но је ли, за јед но спа ва ли, за јед но пе ша чи ли. Већ при 
кра ју пар ти зан ског ра то ва ња та пр во бит на јед на кост је не ста ла.” 
Мар ко ви ћу се но ва пра ви ла ни су до па ла и он их је јав но кр шио, 
због че га је уко рен и по у чен да је та вр ста „де ма го ги је” не при хва
тљи ва. У раз го во ру са Сар тром (у Ри му 1964) о ан га жо ва њу ин те
лек ту ал ца и од но су њих дво ји це пре ма ле ви ци, Мар ко вић је у слика
њу ју го сло вен ске ре во лу ци је кри ти чан, али и објек ти ван. „На род 
нам је”, ка же, „бес крај но ве ро вао. Уо ста лом до био је зе мљу, бо љи 
жи вот ни стан дард, бес плат но школ ство, здрав ство, вр ло убр зан 
дру штве ни раз вој.” У на став ку овог ду гог раз го во ра са ау то ром 
Пр ља вих ру ку Мар ко вић до пу шта да у сва ком дру штве ном пре вра
ту има ју ве ће из гле де на успех ре а ли сти не го иде а ли сти. „Ту се сад 
отва ра ве ли ко пи та ње: а шта би ва кад по бе де?” – пи та се Мар ко вић. 
Од го вор, опис и прог но за ко је да је иза зва ли би, да су тад об ја вље ни, 
не до ми сли ву уз бу ну, а и да нас зву че ин три гант но и ви до ви то:

Упра во та кав је Ти то. Био је вр ло вешт, вр ло спо со бан. Ге ни
ја лан во ђа. Али не ма пра ви ла ко је ни је пре кр шио. Не ма не прин ци
пи јел ног са ве за у ко ји ни је сту пио: са Ста љи ном, Чер чи лом, па пом, 
Ара пи ма, ма со ни ма, ци о ни сти ма... Био је до сад вр ло успе шан, али 
уни штио је огром не мо рал не ре зер ве, ко је су ду го на ро ду да ва ле 
сна гу. Спо ља, ми смо још увек вр ло успе шни, али је ве ли ко пи та ње 
ка ква ће би ти на ша бу дућ ност с ова квим по де ла ма и ова квим ци
ни змом во ђа.
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Оста вљам, ме ђу тим, дру ги ма и бо љи ма рад на фи ло зоф ском 
и иде о ло шком пор тре ту на шег ве ли ког ми сли о ца. Окре ћем се, на
про сто, ње го вом људ ском ли ку. Тај лик, да ка ко, ни је у не са гла сју 
с ње го вим те о риј ским, по го то во етич ким уве ре њи ма. Али као да 
упра во ту на и ла зи мо на је дан де ли ми чан а леп не склад! На и ме, 
Мар ко вић као про тив ник емо ти ви стич ке те о ри је ети ке на гла ша
ва ка ко „по јам до бра из ви ре из ду ге исто ри је оби чај не мо рал но сти 
ра зних за јед ни ца” и да се „сми сао етич ког су да не мо же све сти на 
из ра жа ва ње лич ног осе ћа ња одо бра ва ња”. А упра во без број ни 
при ме ри и при зо ри ње го ве до бро те и бла го сти у тек сто ви ма и 
ге сто ви ма, у оном што пи ше и оном што чи ни, на ди ла зе нор ма
ти ван, ра ци о на ли стич ки кон цепт до бра. По ме ни мо ње го ву ра ну 
на ка ну и по то њу прак су да као уни вер зи тет ски на став ник ство ри 
„се ми нар на ко ме ће се, без об зи ра на раз ли ке у ми шље њу, сви 
ле по осе ћа ти”. Не за бо ра ви мо ни ње го ву бе не во лен ци ју пре ма 
не ис то ми шље ни ци ма ме ђу гла со ви тим свет ским фи ло зо фи ма, с 
ко ји ма је у раз го во ри ма не са мо рав но пра ван не го, на на шу ра дост, 
че сто и над мо ћан. Та ко му се ве ли ки аме рич ки фи ло зоф Бренд 
Блан шар, упр кос ње го вим из ра зи то иде а ли стич ким уве ре њи ма, 
ука зу је као је дан од нај бла го род ни јих љу ди ко је је ика да срео. 
По знан ство пак с ве ли ким ло ги ча рем Ру дол фом Кар на пом из не
на ђу је и ра ду је на шег фи ло зо фа осве до че њем да су бјек ти ви зам у 
фи ло зо фи ји не по вла чи са со бом „кон зер ва ти ви зам у по ли ти ци, 
ко ји опет иде под ру ку с не ким мо рал ним де фек ти ма”. У до не кле 
бе ле три зо ва ним пор тре ти ма Ра се ла и Сар тра оба су ми сли о ца у 
очи ма бла го на кло ног Ма р ко ви ћа за пра во ве ли ки де ча ци, што је 
цр та „свих за ни мљи вих љу ди”. С по себ ним про фе си о нал ним и 
људ ским раз у ме ва њем наш марк си ста опи су је слу ча је ве ис точ но
е вроп ских марк си ста. Ко ла ков ски је пре за жа ље ње не го за осу ду 
у сво јим при ла го ђа ва њи ма и под ва ја њи ма, узро ко ва ним ег зи стен
ци јал ном не си гур но шћу у за пад ној сре ди ни. А слу чај Ка ре ла Ко
си ка је до ча ран с дир љи вом не жно шћу: овај из у зет но ча стан и 
скро ман чо век, уче сник у че шком ан ти фа ши стич ком по кре ту, тих, 
по ву чен и ћу тљив, су прот ност и жи ви пре кор „вла сто љу би вој 
ко рум пи ра ној би ро кра ти ји, пу ној се бе и сво је ла жне исто риј ске 
ве ли чи не”, ау тор Ди ја лек ти ке кон крет ног (1963) ко ја га је про
сла ви ла у све ту, оста је то ком со вјет ске оку па ци је у сво јој зе мљи 
и са сво јим на ро дом те, ма да се днев ном по ли ти ком ни је ба вио, 
при хва та да бу де иза бран за чла на ЦК, та ко да ће га пр вих го ди на 
оку па ци је на пу сти ти сви при ја те љи и ро ђе на су пру га, а по сле 
од лу ке да не уче ству је у јав ном жи во ту Др жав на оба ве штај на 
слу жба ли ши ти ком плет ног ру ко пи са књи ге О исти ни и пра ва на 
сло бод но пу то ва ње и др жа ње пре да ва ња по све ту. Очи глед но, 
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„ум ни и то ли ко не жни” Ка рел Ко сик је то ли ко драг на шем Мар ко
ви ћу да ће свој ме мо ар ски оглед, ко мен та ри шу ћи ве ли ке про ме не 
у Пра гу 1983. го ди не, по ен ти ра ти с не у о би чај ном брит ко шћу: 

Да су Че си па мет ни, узе ли би овог че сти тог, да ро ви тог чо ве ка 
за пред сед ни ка уме сто оног гу са на Ха ве ла, чи је де ло ни је ни бли зу 
та ко им пре сив но као Ка ре ло во.

Овај тре ну так љут ње не сме да за ва ра. Ми ха и ло Мар ко вић 
је био чо век го лу би је је тре, ка ко би се ре кло у Шек спи ро во вре ме, 
кад се ве ро ва ло да у го лу би јој је три не ма жу чи. Ма да од сво је пет
на е сте убе ђе ни ате и ста, био је за пра во чо век еван ђел ске до бро те. 
Умео је и да по цр ве ни, не од бе са, не го из де чач ке сне би вљи во сти. 
(„Ви цр ве ни те, кне же, што је знак да има те ср ца”, ка ко ре че На
ста сја Фи ли пов на кне зу Ми шки ну.) Сви ко ји смо га ви ђа ли и слу
ша ли у ор га ни ма и рад ним те ли ма СПСа, и дру где, осве до чи ли 
смо се с ко ли ко је па жње и стр пље ња овај ве ли кан кри тич ке ху ма
ни стич ке фи ло зо фи је умео сва ког да са слу ша, па и оне ко ји уи
сти ну ни су ни зна ли ко је он. (Или, со кра тов ски ре че но, зна ју али 
не ха ју.) Јед ном сам се мо жда и сам огре шио о до бре оби ча је при
мед бом да Мар ко ви ће ва за па жа ња о не ким ет ноп си хо ло шким, 
ка рак те ро ло шким ма на ма срп ског на ро да ни је упут но уно си ти у 
је дан по ли тич ки, стра нач ки акт. Пре не го што сам се по бо јао ка
ко сам ис пао на до бу дан, ви део сам ка ко не у по ре ди во упу ће ни ји 
са го вор ник мо је ми шље ње узи ма озбиљ но и, по том, при хва та. 

У јед ном Мар ко ви ће вом огле ду о нај ве ћем на шем књи жев ном 
кри ти ча ру и исто ри ча ру сто ји ка ко Скер лић „ни је ис при ча на при
ча”. Исто мо же мо ре ћи и о са мом Ми ха и лу Мар ко ви ћу као чо ве ку, 
на уч ни ку и иде о ло гу.*

* Реч на три би ни „Ми ха и ло Мар ко вић – на уч ник, ху ма ни ста и дру штве
ни рад ник”, у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, 7. фе бру а ра 
2020. го ди не.




