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ПРЕДГОВОР

Који појам спа ја 5. окто бар и гра ђан ски рат током Дру гог 
свет ског рата у Југо сла ви ји? Рево лу ци ја. Да ли је она уоп ште 
нешто пози тив но у људ ском иску ству?

Исто ри ја 20. века даје, уз поне ки изу зе так, нега ти ван одго
вор. Од Окто бар ске рево лу ци је, пре ко кому ни стич ких зло чи на 
за време и после Дру гог свет ског рата, рево лу ци је су поста ле 
сино ним за терор, тота ли та ри зам, несло бо ду. 

Овај исто риј ски кон ти ну и тет јасно пока зу је да је бавље
ње после ди ца ма поје ди нач них рево лу ци ја пери фер на ствар, 
и да посто ји нешто погре шно у самом коре ну ових дога ђа ја 
– Фран цу ској рево лу ци ји.

Упра во тим путем кре нуо је недав но пре ми ну ли др Мар ко 
С. Мар ко вић, нај зна чај ни ји поли тич ки мисли лац срп ске еми
гра ци је, човек чији фило зоф скополи ти ко ло шки рад срп ска 
јав ност тек тре ба да пре по зна и откри је.

За раз ли ку од Срби је, која после више де це ниј ске вла сти 
кому ни ста нема тра ди ци ју кри ти ке Фран цу ске рево лу ци је, у 
све ту, пого то во на Запа ду, није тако. Мар ко С. Мар ко вић се 
може свр ста ти у низ мисли ла ца, којем при па да ју Едмунд Берк, 
Чарлс Дикенс, Фран соа Фире, Анто ан де Рива нол, али и руски 
кон зер ва тив ни мисли о ци, попут Ива на Иљи на или Кон стан ти на 
Побе до но сце ва. Мар ко ви ће во дело је, сто га, обо га ће но дели
ма прет ход ни ка, али само свој но у соп стве ном про ми шља њу 
поли ти ке, тео ло ги је и исто ри је, што се може виде ти из књи ге 
која је пред вама.

Да се Мар ко С. Мар ко вић бави сушти ном, а не после ди
ца ма, ука зао је још ака де мик Нико ла Мило ше вић гово ре ћи о 
Мар ко ви ће вој кри ти ци кому ни зма: 
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„Оно што бих ја лич но иста као за ову при ли ку, као вели
ку, непро ла зну заслу гу, госпо ди на Мар ко ви ћа, тиче се, како 
ја видим, њего ве кри ти ке марк си зма. Кри ти ча ре Марк са бих 
гру бо узев ши ја поде лио на две врсте (послу жи ћу се сли ком) 
на оне, који мисле да је јабу ка од самог почет ка била здра ва, па 
је црв после ушао у њу... који држе да је од самог почет ка била 
тру ла. И неки гла со ви ти кри ти ча ри марк си зма, реци мо, јед на 
Хана Арент, који твр де да су Марк со ве наме ре биле пле ме ни те 
и добре, али, да је све било по оној изре ци и да је пут у пакао 
попло чан добрим наме ра ма. Госпо дин Мар ко вић је пока зао 
да пут у пакао не води пре ко добрих, него рђа вих наме ра и 
да црв није тек тако ушао у јабу ку, него да је од самог почет ка 
био тамо. Може бити да се ово неком неће допа сти, наро чи то 
се неће допа сти они ма који још увек данас веру ју да је то било 
она ко како није било, али, упра во је у томе заслу га оних који 
сло бод но и кри тич ки мисле што не воде рачу на о томе да ли 
ће се неко ме допа сти или неће допа сти.

Госпо дин Мар ко вић је човек вели ке и оди ста импре сив не 
оба ве ште но сти. Он је ишчи тао мно штво књи га, ишчи тао их 
је на пра ви начин и уме са њима на пра ви начин да вла да...

Госпо дин Мар ко вић је један од рет ких после ни ка инте лек
ту ал них на чита вом Запа ду, који се нису бави ли оним што је 
про би тач но на јав ној, кул тур ној и поли тич кој сце ни. Запад се 
зани мао за руске фило зо фе о који ма је он писао тако уче но, 
и мудро онда када није било сигур но да ће Совјет ски Савез 
поста ти парт нер за зеле ним сто лом. Када се то деси ло, сви ти 
руски писци, чак и Бер ђа јев, о коме је нај ви ше писа но, оти
шли су ако не у забо рав, онда сва ка ко на мар ги не. Госпо дин 
Мар ко вић није тако радио. Он се бавио оним што је сушти на 
не маре ћи мно го за оно што је кул тур но и поли тич ки у том 
тре нут ку било про би тач но.“1

Овај док тор нау ка, поли ти ко лог, исто ри чар, тео лог и књи
жев ни кри ти чар (Иво Андрић је рекао да је од свих кри ти ка које 
су о њему писа не Мар ко ви ће ва јед на од нај бо љих), рођен је 30. 

1  Срп ске орган ске сту ди је, 4/2003. стр. 526
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новем бра 1924. у Бео гра ду. По обе роди тељ ске лини је поти че из 
углед них срп ских бео град ских поро ди ца. Деда Мар ко М. Мар
ко вић био је фабри кант и двор ски књи жар. Отац, др Србо љуб 
Мар ко вић (1885–1951), прав не сту ди је завр шио је у Пари зу. 
Одли ко вао се на Кума но ву као резер вни коњич ки офи цир. 
Мати Бран ка, рође на Јова но вић (1895–1971), кћи је др Ђор ђа 
Јова но ви ћа, лич ног лека ра кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа, про
фе со ра Вели ке шко ле и јед ног од осни ва ча Врњач ке Бање, који 
је по мај ци био пото мак Кара ђор ђе вог вој во де Јан ка Кати ћа.

Основ ну шко лу и Дру гу мушку гим на зи ју Мар ко С. Мар
ко вић завр шио је у Бео гра ду 1943. Сле де ће, 1944. при дру жу је 
се Југо сло вен ској вој сци у отаџ би ни под коман дом ђене ра ла 
Дра же Миха и ло ви ћа и поста је под се кре тар Вер скоиде о ло шког 
одсе ка Врхов не коман де, коју је водио све ште но му че ник Јован 
Рапа јић. У повла че њу из земље, новем бра исте годи не, при
дру жио се Арти ље риј ском диви зи о ну Срп ског добро во љач ког 
кор пу са, пре шао пре ко Босне и у Истри се борио до кра ја рата. 
Сле де ће две годи не (1945–1947) про вео је по лого ри ма и касар
на ма за расе ље на лица у Ита ли ји, прво у добро во љач ком лого ру 
у Фор ли и потом у чет нич ком лого ру који се тада нала зио у 
Чезе ни, где је постао при пад ник Динар ске чет нич ке диви зи је. 

Из Ита ли је одла зи у Париз. Завр ша ва тео ло ги ју на Пра во
слав ном бого слов ском инсти ту ту Све тог Сер ги ја Радо ње шког 
у Пари зу (1947–1952) и дипло ми ра на Шко ли за ори јен тал не 
јези ке (руска сек ци ја, 1952–1955). На Уни вер зи те ту за еко но ми ју 
и соци јал не нау ке доби ја прав ну лицен цу (1959–1965), спе ци
ја ли за ци ју из поли тич ких нау ка (1972–1973) и спе ци ја ли за ци ју 
из исто риј ских уста но ва (1974–1975). Тезу држав ног док то ра та 
из поли тич ких нау ка под насло вом „Фило со фи ја нејед на ко сти 
и поли тич ке иде је Нико ла ја Бер ђа је ва“ одбра нио је са нај ви шом 
могу ћом оце ном 6. маја 1975. на Прав ном факул те ту у Пари зу 
пред жири јем којим је пред се да вао пред сед ник Сор бо не.

Радио је као секре тар Срп ске пра во слав не паро хи је у Пари
зу (1951–1953), секре тар пра во слав не омла дин ске орга ни за ци је 
„Син де смос“, више го ди шњи пре во ди лац са руског на фран
цу ски и прав ни савет ник у неко ли ко ком па ни ја (1955–1987).
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Гово рио је фран цу ски и руски, слу жио се енгле ским и 
ита ли јан ским.

Оже нио се 1953. докторком меди ци не Никол Мирен. Има 
тро је деце – Све тла ну, Србо љу ба и Ђор ђа и више уну ча ди.

Први штам па ни рад „Мла ди Сава, исто риј ска сли ка“ 
обја вио је у часо пи су „Хри шћан ска мисао“ у лого ру Ебо ли у 
Ита ли ји (број 3–4, јану ар 1946). Сара ђи вао је у свим нај зна
чај ни јим цркве ним и патри от ским часо пи си ма у еми гра ци ји: 
„Хри шћан ска мисао“ (Ебо ли, 1946), „Искра“ (Мин хен, 1951–
1957, 1962–1968, 1969), „Бил тен орга ни за ци је југо сло вен ских 
сту де на та“ (Лон дон, 1951), „Син де смос“ (Париз, 1953–55), „Сло
бод на Југо сла ви ја“ (Мин хен, 1955–1957), „Све ча ник“ (Мин хен, 
1964–1972), „Кален дар Срп ске пра во слав не цркве у Аме ри ци 
и Кана ди“ (САД, 1978), „Аме ри кан ски србо бран“ (Пит сбург, 
1958,1976–80), „Глас канад ских Срба“ (Винд зор, 1979), „Срби
ја“ (Вино на, Кана да, 1977–1980), „Хилан дар“ (Све та Гора, 
1986–1989, 1994) и „Лаза ри ца“ (Бир мин гем, 1987–1994). Писао 
је и за више нај зна чај них отаџ бин ских часо пи са у послед њих 20 
годи на: „Тео ло шки погле ди“ (Бео град, 1986–1987, 1990–1991), 
„Глас Цркве“ (Ваље во, 1988–1992), „Пра во сла вље“ (Бео град, 
1990–1991), „Образ“ (Бео град, 1995–1996) и „Књи жев не нови
не“ (2001, под уред ни штвом Пре дра га Дра ги ћа Кију ка), а пред 
крај живо та је писао за „Гео по ли ти ку“ и „Две ри срп ске“.

Био је члан уред ни штва „Хри шћан ске мисли“ и „Син де
смо са“ и глав ни уред ник „Сло бод не Југо сла ви је“ (1955–1957).

Напи сао је пого вор за књи гу „Народ ни уста нак“ (пово
дом 150годи шњи це Првог срп ског устан ка, Мин хен, 1954) и 
пред го вор збир ци песа ма „Бела гроб ни ца“ Душа на Петро ви ћа 
(Аустра ли ја, 1989).

У еми гра ци ји су му иза шле сле де ће књи ге: „Пер со на ли зам 
раних Сло ве но фи ла“ (диплом ски рад за тео ло шку кан ди да ту ру, 
Париз, 1972), „Југо сло вен ски писци“ (књи га 1, Париз/Мин хен, 
1966), „Поли ти ка Јура ја Кри жа ни ћа“ (на фран цу ском, Париз, 
1973), „Фило со фи ја нејед на ко сти и поли тич ке иде је Нико ла ја 
Бер ђа је ва“ (на фран цу ском, Париз, 1975), „Све ти Сава – све
ти тељ и про светитељ“ (Бир мин гем, 1975, 1985, Бео град 1989), 
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„Брач но пра во Пра во слав не Цркве по Нико ди му Мила шу“ (на 
фран цу ском, Париз, 1976), „Тај на Косо ва“ (Бир мин гем 1976, 
1989), „Марк си зам у тео ри ји и прак си по руским мисли о ци ма“ 
(Бир мин гем, 1977).

Од сре ди не деве де се тих годи на 20. века у Срби ји је иза
шло више њего вих књи га: „Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји“ 
(Образ, 1995), „Налич је јед не уто пи је“ (Образ, 1995), „Пола века 
срп ске гол го те 1941–1991“ (Образ, 1995), „Сто па ма Хри сто вим“ 
(Мана стир Хилан дар, 1996), „Тај на Косо ва“ (Хри шћан ска мисао, 
1998), „Срп ска апо ло ги ја Руси је“ (прва књи га, изда ње ауто ра, 
1998), „Срп ска апо ло ги ја Руси је“ (дру га књи га, изда ње ауто ра, 
1999), „Пра во сла вље и нови свет ски поре дак“ (више изда ња, 
1999), „Смрт и вас кр се ње“ (Хри шћан ска мисао, 2002), „Марк
си зам у тео ри ји и прак си по Нико ла ју Бер ђа је ву“ (Хри шћан ска 
мисао, 2003), „На смрт осу ђе ни“ (Хри шћан ска мисао, 2004), 
„Косо во у рана ма“ (Хри шћан ска мисао, 2005).

Добио је награ ду Уни вер зи те та у Пари зу и држав ну суб
вен ци ју за штам па ње док тор ске тезе 1976. Фран цу ска ака де ми ја 
нау ка је тезу одли ко ва ла награ дом од 18. маја 1980. 

Удру же ње књи жев ни ка Срби је и Мати ца исе ље ни ка Срби
је су 2000. др Мар ку С. Мар ко ви ћу доде ли ли награ ду „Раст ко 
Петро вић“ за живот но дело, а Мати ца исе ље ни ка Срби је му 
је 2007. уру чи ла награ ду „Дра ги ша Каши ко вић“.

„Срп ске орган ске сту ди је“, часо пис за орган ску фило со
фи ју и дома ћин ски систем, који изла зи у Бео гра ду, посве тио 
му је тему бро ја (год. IV, 1–2/2002, св. 1), а „Две ри срп ске“ су 
то учи ни ле 2006.2

Мар ко С. Мар ко вић упо ко јио се 27. апри ла 2012.
Месец и по дана пре упо ко је ња, 3. мар та 2012, Мар ко вић 

је пору чио: 
„Као унук лич ног лека ра кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа 

и син одли ко ва ног јуна ка са Кума но ва, као човек који је у 18. 
2  Био граф ски пода ци моди фи ко ва ни су пре ма био гра фи ји коју је за 
сп еци јал ни темат број часо пи са „Две ри срп ске“ посве ћен Мар ку С. 
Мар ко ви ћу, напи сао Бошко Обра до вић.
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годи ни стао под бар јак сло бо де ђене ра ла Дра же Миха и ло ви ћа, 
као инте лек ту а лац који је сав свој рад и труд посве тио Богу и 
роду, пози вам вас, моји дра ги земља ци, да покло ни те пове ре ње 
Две ри ма, чији је циљ све о бу хва тан пре по род наше отаџ би не. 
Срби ја је веч на док су јој деца вер на!“

Уз те речи, пре да је мо вам Марковићево прећутано слово 
„Исти на о Фран цу ској рево лу ци ји“.
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