
Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 53-96

УДК 141.82

1Марио Калик*1

Факултет за културу и медије
Мегатренд универзитет

Београд

АКТУЕЛНОСТ МАРКСОВЕ МИСЛИ,  
ИДЕЈЕ КОМУНИЗМА И РЕВОЛУЦИОНАРНИХ 

ИДЕАЛА᾽’68ДАНАС

Сажетак: Током 20. века марксизам, социјализам и комунизам били су 
контроверзне идеје и пројекти који су имали масовне присталице, али и 
противнике. Након пада Берлинског зида и завршетка Хладног рада, са гло-
балне историјске и идејне сцене нестала је ова контроверза. Доминантна 
теоријска и идеолошка продуција успоставила се око догматског консен-
зуса о неопозивом ᾽крају᾽ и ᾽смрти᾽ Марксове мисли и комунизма, и ᾽вечној᾽ 
победи капитализма и ᾽либералне демократије᾽. Марксистички и кому-
нистички пројекат се потпуно редуковао и поистоветио са ᾽тоталита-
ризмом᾽, ᾽масовним злочинима᾽, ᾽лудилом᾽ итд.; на делу је била његова кри-
минализација, патологизација и сатанизација. Аутор тумачи овај процес 
као идеолошку офанзиву која треба да саботира сваку револуционарну про-
мену успостављеног поретка светског капитализма. Узимајући за основу 
Сартрову мисао да „марксизам остаје филозофија нашег времена”, указује 
се на идеје и мислиоце који последњих деценија пружају отпор одбаци-
вању Маркса и комунизма на сметлиште историје. Као посебно значајни 
издвајају се Жак Дерида, Ален Бадју и Славој Жижек. На савременој инте-
лектуалној сцени постоји приметан повратак Марксу, комунизму и рево-
луционарним идеалима ᾽’68. Узрок ове реактивације треба тражити у рес-
таурацији капитализма у облику који доста подсећа на 19. век, када се и 
рађала Марксова, комунистичка и идеја социјалистичке револуције.
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„Да није та Марксова умрлица у ствари егзорцизам којим се жели ус-
мртити један аутор који је, више него и један други, још увек жив и 
у стању да сеје панику, оптужујући леденом критиком противречно-
сти друштва које је и даље заражено болешћу капитализма? Онај који 
каже да је Маркс мртав можда то у ствари каже да би га усмртио. Да 
би усмртио авет која прогања.” 

(Фузаро, 2015)1

Увод

Ове, 2018. године у свету се обележава 200 година од рођења Карла 
Маркса. Истовремено, протекло је 170 година од објављивања Комуни-
стичког манифеста и 50 година од студентске револуције2. Враћајући се 
у прошлост, и борећи се против идеолошког (само)заборава, присећа-
мо се да су кроз двадести век, све до пада Берлинског зида, марксизам, 
социјализам и комунизам на глобалном нивоу били бар контроверзни 
појмови. Било је доста оних који су, следећи уверење Ђерђа Лукача, сма-
трали да је и најгори социјализам бољи од најбољег капитализма, и да 
се стога вреди борити за ту идеју и систем, поправљати га („социјализам 
са људским лицем”), стално изнова освежавати („перманентна револу-
ција”) итд. јер је капитализам као алтернатива у основи био много гори. 
Велики утицај Марксове мисли у филозофији, теорији и култури уоп-
ште, јачање радничког покрета и комунистичких партија на Западу, по-
беда социјалистичких револуција и изградња социјализма у Југославији 
и Источној Европи, као и деколонизација у ванзападном свету, често у 
облику социјалистичких пројеката, демонстрирали су и одржавали ви-
талност тог уверења.

Међутим, постојао је и велики број оних који су мислили супротно – 
да су социјализам и комунизам неко апсолутно, примордијално зло, тако 
да, ма колико рђав био капитализам, он ће, са својом „демократијом”, увек 

1 Италијански филозоф Дијего Фузаро је један од најизврснијих европских мисли-
лаца младе генерације, који са свега 35 година већ има велики број објављених 
филозофских књига, а у многима од њих се бавио управо Марксом. Такође, напи-
сао је уводнике за низ нових превода Марксових дела који су праве „књиге у књи-
зи”. Супротстављајући се једној врсти данас помодне квазилевице, Фузаро говори 
о крајњем циљу свога рада и ангажмана: „Ако левица престане да се интересује 
за Маркса и Грамшија, треба престати интересовати се за левицу: и наставити са 
борбом у политици и култури као Маркс и Грамши, у име ослобађања човека и 
социјалних права”.

2 Као редак позитиван пример озбиљнијег интелектуалног обележавања неке од 
ових годишњица, издвајамо тематски број часописа „Социолошки преглед” из 
2018. године, посвећен 170-годишњици Комунистичког манифеста.
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бити бољи и од најбољег социјализма/комунизма. У томе су следили став 
некадашњег француског премијера Албера Сароа који се једном прили-
ком обратио скупштини следећим речима: „Комунизам није мишљење, 
то је злочин” (Мерло-Понти, 1986: 74). А посебно Черчила који 1920. пише 
текст „Ционизам против бољшевизма” у коме говори о „добрим”, „нацио-
налим” Јеврејима који манифестују божанско, и „злим”, „интернацио-
налним” и „терористичким” Јеврејима који манифестују дијаболичко, 
тј. самог Антихриста. О овим другима Черчил каже: „Овај покрет међу 
Јеврејима није нов. Од времена Спартакус-Вајсхаупта до Карла Маркса, 
и даље Троцког (Русија), Беле Куна (Мађарска), Розе Луксембург (Не-
мачка) и Еме Голдман (Сједињене Државе), ова светска завера на рушењу 
цивилизације, и реконституцији друштва на бази заустављеног развоја, 
завидне злоћудности и немогуће једнакости, стално расте. Играла је... 
дефинитивно препознатљиву улогу у трагедији Француске револуције. 
То је био главни извор сваког субверзивног покрета током 19. века; а сада 
је коначно ова дружина изузетних личности из подземља великих гра-
дова Европе и Америке шчепала руски народ за косу, и постала прак-
тично неприкосновени господар тог огромног царства” (Churchill, 1920). 
Овде имамо у концентрованом виду „дијагнозу” комунизма (бољшевиз-
ма) која ће, како ћемо убрзо видети, постати магистрални рефрен анти-
комунистичке пропаганде кроз читав 20. век, и све до данас – комунизам 
је нешто „илузорно” („немогућа једнакост”), али и некакво „зло” („зли” 
Јевреји и „злоћудни завереници”), и нешто „криминално” („личности из 
подземља”), „злочиначко” („тероризам” и „шчепавање за косу”), „варвар-
ско” („заустављени развој” и „рушење цивилизације”), на крају „дијабо-
личко” само (манифестација „Антихриста”). Са оваквим (дис)квалифи-
кацијама, поистовећење комунизма са нацизмом било је само питање 
историјског тренутка. Таква представа логично је резултирала ставом 
да се комунизам и не може поправљати, већ само уништити. Само мр-
тав комунизам је добар комунизам3, била је практично лозинка капи-
талистичке предратне, потом хладноратовске пропаганде и, након пада 
Берлинског зида, тријумфалног блицкрига капитализма на простор до 
тада комунистичког Истока (као новог Drang nach Osten).

3 Подсетимо, у време када Черчил јавно емитује ову антикомунистичку мржњу, Роза 
Луксембург је већ убијена...
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1.„Крај”историје,„илузија”комунизма,„злочиникомунистичког
тоталитаризма”и„реквијемзаМаркса”(Фукујама,Фире,Куртоа,

МалцевиМизесовИнститут)

Са падом Берлинског зида, и објавом „краја историје” у истоименој 
књизи Френсиса Фукујаме (Francis Fukuyama /1952/, The End of History and 
the Last Man, 19924), која је у криптофилозофском облику пружила иде-
олошко покриће „Новом светском поретку”, скројеном по политичкој, 
економској, војној мери и сили САД и капиталистичког Запада у целини, 
у глобалном јавном мнењу нестала је поменута контроверза. Извор-
ни Марксов увид да је комунизам „решена загонетка историје” (Маркс, 
Енгелс, 1989: 275), потпуно је угушен победничком догмом и консензу-
сом о капитализму, маскираном под етикетом „либералне демократије”, 
као решењу и крајњем остварењу историјског смисла5. Да је комунизам 
као такав, као сама идеја, мртав, и да представља неповратну прошлост, 
говори и познати француски историчар Франсоа Фире (François Furet, 
1927-1997). У књизи „Прошлост једне илузије. Оглед о идеји комунизма 
у 20. веку” (Le Passé d’une illusion, essai sur l’idée communiste au XXe siècle, 
1995), која представља његову „лабудову песму”, Фире се на више од 800 
страница разрачунава, по властитом признању, са својом младошћу у 
којој је, као члан КП Француске, био приврженик комунистичке идеје. За 
њега је, међутим, тај „несрећни ангажман био поучан”; он се, како каже, 
касније „пелцовао против псеудо-религиозног улагања у политичку 
акцију” (Фире, 1996: 12), те је, тако „вакцинисан” и „имунизован” од ко-
мунистичке идеје, могао да увиди да је она заправо „илузија”, и да са 
„самоурушавањем” Совјетског савеза присуствујемо њеном жалосном и 
дефинитивном крају. Фире примећује да су се дојучерашњи комунисти 
преобратили су у „поборнике тржишта и избора, или националисте”, 
а да се „није задржала ни једна једина идеја из њиховог претходног 
искуства”; „после завршетка руске револуције или нестанка совјетског 
царства остаје табула раса”; „Лењин не оставља наслеђе”; „комунизам 
нестаје у некој врсти ништавила”, „комунистички свет данас је у потпу-
ности садржан у својој прошлости” – то су Фиреове коначне оцене и пре-
суде комунизму. Најбољи доказ дубоког пораза и нестанка комунизма не 
само са историјске сцене, већ и из сваког идејног хоризонта који је шири 
и значајнији од маргиналних и изолованих маоистичких, троцкистич-
ких или кастристичких групица, управо је чињеница да је комунизам 
4 Књига је настала проширењем есеја „Крај историје?”, објављеног 1989. у утицајном 

америчком часопису The National Interest.
5 „Сада сви прихватају капиталистички поредак, економију тржишта и репрезен-

тативну демократију као чиниоце једнако објективне и несумњиве попут универ-
залне гравитације.” (Бадју, 2014а:36)
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замењен поретком против кога се од самог свог почетка тако страствено 
борио: „Класна борба, диктатура пролетеријата и марксизам-лењини-
зам нестали су у корист онога на чије место су били дошли, а то су: бур-
жоаска својина, либерална демократска држава, права човека, слобода 
предузетништва. Од режима који су рођени из Октобарске револуције 
није преостало ништа сем онога што су ти режими порицали“. Стога и 
сам Фире признаје да би „ликвидирање комунизма могло бити сматрано 
и неком врстом ̓ контрареволуције᾽ ”. Док, гледано с друге стране, из угла 
„либералне демократије“, совјетско искуство, уз фашизам, „представља 
једну од великих антилибералних и антидемократских реакција у ев-
ропској историји xx века.” (Фире, 1996: 7-10) У сваком случају, насупрот 
комунистичком уверењу и обећању, „Запад је богат, све богатији, и понет 
је економским напретком и потрошачким друштвом...западни капита-
лизам не само да није покопан, него проживљава најлепше дане” (Фи-
ре, 1996: 593). Стога је „историчар идеје о комунизму у овом веку данас 
сигуран бар у то да има посла са потпуно затвореним циклусом једне 
модерне политичке имагинације, циклусом који је отворен Октобарском 
револуцијом, а затворен распадом Совјетског Савеза” (Фире, 1996:10). И 
не само да је тиме пропала совјетска верзија комунизма, већ „оно што је 
умрло пред нашим очима са нестанком Горбачовљевог Совјетског Савеза 
обухвата све верзије комунизма, од револуционарних начела Октобра до 
њиховог историјата, и до амбиције да се ток тог историјата хуманизује 
у неким повољнијим условима. Као да се затворио највећи пут који се, 
у погледу друштвене среће, нудио имагинацији модерног човека”. Зато 
не чуди да је „постало готово немогуће појмити идеју о неком другом 
друштву, и, уосталом, у данашњем свету, нико не износи чак ни обрисе 
неког новог схватања у вези са тим. Осуђени смо да живимо у свету у 
коме живимо”. „Пелцовани” француски историчар спокојно се мири са 
оваквим затварањем хуманистичке имагинације и осуђеношћу на status 
quo, не налазећи у том конформирању ништа спорно. У најбољем, не 
искључује могућност неког новог демократског полета, али он свакако 
неће имати ништа заједничко са бесповратно упокојеним комунизмом 
(Фире, 1996: 607-609).

Почетком 90-их свака сумња и отпор спрам оваквих интерпретација 
комунизма као идеје и друштвено-државног система који су снажно 
обележили 20. век, утихнули су пред новоуспостављеном, доминантном 
верзијом историје која је значила њену темељну ревизију. О социјализму 
и комунизму се од сада у глобално владајућем јавном дискурсу могло 
говорити само као о „мрачној тоталитарној прошлости” која се до краја 
мора инкриминисати. Фиреово стављање комунизма и фашизма у исти 
(„антилиберални” и „антидемократски”) кош, и „метафора” Маргарет 
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Тачер о „двоглавом чудовишту” нацизма и комунизма (Тачер, 2005)6, 
нашли су потврду у две резолуције Парламентарне скупштине Савета 
Европа – о „потреби за међународном осудом злочина комунистичких 
режима” (1996), и „мерама демонтирања наслеђа бивших комунистичких 
тоталитарних система” (2006). То показује да је хладноратовско изјед-
начавање комунизма са нацизмом, које је природно праћено сатаниза-
цијом комунизма, остало моћно оруђе оправдања безалтернативности 
капитализма и у постхладноратовском периоду7. Рат против комунизма, 
и након његове декретиране смрти настављен је у медијима, публика-
цијама, идеолошким апаратима капиталистичке државе у целини. За то 
време, неспорне мрачне и злочиначке стране капитализма релативизо-
ване су у циничној варијанти његове легитимације која, на трагу Черчи-
лове сентенце да је „демократија најлошија форма државе ако изузмемо 
све остале”, гласи: ако и није најбољи, капитализам је ипак најмање лош 
од свих могућих светова8.

Демонизовању комунизма, па чак и проглашењу комунизма за веће 
зло од самог нацизма, нарочито је допринела „Црна књига комунизма” 
(Le Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression, 1997), посвећена 
документовању и анализи комунистичких „злочина, терора и репресије” 
у свим земљама у којима је овај поредак био уведен. Фире је требало 
да напише предговор за књигу, али је то спречила његова смрт. Књига 
је преведена на многе језика и продата у милионима примерака. Њен 
главни уредник Стефан Куртоа (Stéphane Courtois /1947/), као и Фире, 
у младости је био комуниста, члан маоистичких организација „Живео 
комунизам” и „Живела револуција”, да би од 80-их година, са високе и 
утицајне позиције Националног центра за научна истраживања (CNRS), 
и професора Католичког института за високе студије (ICES), започео 

6 Овај израз Тачерова је употребила 2002. године у говору поводом пријема награде 
„Клер Бут Лис” америчке конзервативне „Херитиџ фондације” (The Heritage 
Foundation).

7 Последњих година, са снажењем показатеља новог хладног рата овај префикс 
„пост” све више бледи и нестаје. Сведоци смо глобалног политичког „загревања” 
чији нам исходи још нису јасни и познати. У сваком случају, будућност је врло 
неизвесна. Како би и било другачије под доминацијом капитализма, са којим су 
опстанак и судбина човека и планете сведени на играње руског рулета...

8 О идеолошкој фукцији овог либерално-демократског цинизма Славој Жижек 
пише: „Данас смо под огромним притиском онога што би требало назвати неприја-
тељском пропагандом – дозволите ми да цитирам Алена Бадјуа: ᾽Циљ сваке не-
пријатељске пропаганде није да уништи постојећу силу (ова функција је углавном 
препуштена полицијским снагама), већ пре да се уништи непримећена могућност 
ситуације᾽. Другим ријечима, они покушавају убити наду: порука ове пропаганде 
је резигнирано убеђење да је свет у којем живимо, иако није најбољи од свих могу-
ћих светова, најмање лош, тако да свака радикална промена може да га учини само 
горим” (Taek-Gwang Lee, Žižek, 2016).
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вишедеценијску активност на плану критике и дијаболизације комуни-
зма9. Сам назив књиге преузет је од Иље Еренбурга и Василија Гросмана, 
тј. њихове „Црне књиге” која је документовала нацистичке злочине над 
Јеврејима. Куртоа иде корак даље и тврди да су комунистички режими 
одговорни за већи број мртвих од нацизма или било ког другог система, 
тј. да су они „побили приближно 100 милиона људи насупрот 25 мили-
она жртава нацизма”, и да су, штавише, нацистички методи масовног 
уништења били преузети од совјетских10. Добар пријем на који је књига 
наишла довео је до њеног наставка 2002. године, посвећеног историји ко-
мунизма у Источној Европи. На крају, Куртоаова кампања против кому-
низма резултира међународном конференцијом „100 година комунизма. 
Историја и сећање”, одржаном почетком новембра 2017, на саму 100-го-
дишњицу Октобарске револуције, под покровитељством „Платформе за 
европско сећање и савест” (Platform of European Memory and Conscience). 
Реч је о „едукативном” пројекту Европске Уније који окупља владине ин-
ституције и невладине организације из земаља ЕУ које истражују „зло-
чине тоталитаристичких режима”. Одржана у католичком колеџу Свети 
Бернар и Фондацији Наполеон у Паризу, конференција је била посвећена 
„мрачном наслеђу комунизма и комунистичких диктатура”. Том прили-
ком представљена је и Куртоаова нова биографија о Лењину под нази-
вом „Лењин, изумитељ тоталитаризма” (Platform of European Memory and 
Conscience, 2018). Да мета ових активности није само комунизам, већ и 
револуција уопште, показује „Црна књига Француске револуције” (2008), 
коју је приредио доминикански фратар Рене Есканде, у којој је Куртоа 
такође имао прилог11. Једном речју, (француска) држава, ЕУ, католици-

9 У тексту „Шта је термидориста?”, Ален Бадју оспорава Куртоаоа и његов проје-
кат на бритак саркастични начин: „Главни аутор бестселера о споменутим зло-
чинима доказује, да би оправдао свој подухват, да је и сам, пре двадесет година, 
био загрижени маоиста. Укратко, бестселер је његов лични термидор. То што му је 
донео много новца је нормално: управо то тако историјски термидористи схватају” 
(Бадју, 2008а:89).

10 Да је нацизам „само” реакција на комунизам, па и његово пуко копирање, реви-
зионистичка је теза која је нарочито постала утицајна у историографији од 80-их 
година преко рада немачког историчара Ернста Нолтеа. Нолте је сматрао наци-
стичке логоре „копијом” совјетског Гулага. Преписка између Нолтеа и Фиреа обја-
вљена је под насловом „Фашизам и комунизам” 1998. године.

11 Бадју критички коментарише и ове (нај)новије Куртоаове пројекте, показујући њи-
хов коруптивни и фалсификујући карактер: „Није више потребно доказивати кон-
трареволуционарна страст Стефана Куртоаоа. То је његов бренд, и такође начин 
на који зарађује. Бацати револуционаре у увек отворену канту ᾽тоталитаризма᾽ је 
трговина која се добро награђује на идеолошком тржишту, али и у медијима, који 
су готово свуда постали сектор велике планетарне олигархије... Међутим, ипак 
постоји противструја, интелектуална и међународна, која на основу чињеница по-
казује да је Лењин несумњиво био један од пет или шест највећих мислилаца и 
милитаната револуционарне и комунистичке политике у модерним временима - 
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зам, сви они нашли су се удружени у новој крсташкој борби против „ба-
ука” комунизма и револуције. (Не потврђује ли ово да са комунизмом и 
револуцијом, ипак, није све готово?)

Додајмо овде један индикативан случај из свакодневног европског 
живота. Европски суд правде је 2011. донео одлуку, поводом захтева јед-
ног руског дизајнера, да се совјетски грб – глобус са српом и чекићем и 
звездом петокраком – не може регистровати као бренд у Европској унији, 
јер се тај симбол сматра „неподобним у неким чланицама Уније”. Суд је, 
наиме, је подсетио да су, према мађарском закону, срп, чекић и звезда 
петокрака „симболи деспотизма”, и да би њихово коришћење предста-
вљало „нарушавање јавног реда и пристојности” (Грб СССР-а, 2011). По 
нашем мишљењу, употреба ових симбола на овај начин јесте непристој-
на, али не због њих самих, већ због тога што се они срозавају и користе 
као „бренд”. Но, европски суд је томе, наравно, пришао из свог угла, и 
само потврдио да следи преовлађујућу антикомунистичку и антисовјет-
ску матрицу ЕУ.

Са друге стране Атлантика, а пореклом из Совјетског Савеза, у овај 
поход на комунизам укључио се економиста Јури Малцев (Yuri N. Maltsev 
/1950/). Пре напуштања СССР-а 1989. године, Малцев је био члан економ-
ског тима који је радио на пакету реформи под Горбачовом, чувеној „пе-
рестројци”. По доласку у САД, постаје истраживач на Институту за мир 
у Вашингтону, државној истраживачкој агенцији. Његов рад укључивао 
је брифинге са члановима америчког Конгреса и другим званичницима 
везане за теме националне безбедности, спољне политике и војних про-
цена. Данас Малцев држи предавања на водећим универзитетима, кор-
порацијама, банкама, колеџима, црквама, школама и центрима широм 
света, и чест је гост на Си-ен-ена Си-би-еса и у другим телевизијским и 
радио програмима. Уз то, био је консултант Чејз Менхетн Банке и других 
компанија поводом политичких и економских промена у Централној и 
Источној Европи. Биографија све говори... У нашем контексту Малцев 
је важан као уредник зборника „Реквијем за Маркса” (Requiem for Marx, 
1993) који понавља тему смрти, овог пута Марксове, не само комуни-
зма. Књига је издана од стране Мизесовог Института који промовише 
учење познате аустријске школе економије и, како се каже на њиховом 
званичном сајту, „индивидуалну слободу, поштену историју и међуна-
родни мир”. Институт „трага за капиталистичком економијом слободног 

рецимо, од Сен-Жиста и Робеспјера до данас... Заједничка карактеристика и Лењи-
на и Маоа била је велика сумња у све оно што би, под изговором државне власти, 
бирократизовало револуционарну партију и учинило је инертном. За оне који 
инсистирају на речи ‚тоталитаризам‘ да би означили фузију партије и државе, било 
би тачније рећи да су и Лењин и Мао били жестоки критичари тоталитаризма!” 
(Badiou, 2018).
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тржишта и поретком приватне својине”. Поводом саме књиге, издавач се 
пита „како је могуће да, после пада комунизма, ико брани марксизам?” 
и нуди „Реквијем” као „противотров који покрива читаву историју овог 
сулудог и опасног система мишљења”. Малцев у уводу даје „непроцењи-
во објашњење из прве руке”, и на „жив, детаљан начин” приказује „живот 
у Совјетском Савезу који јесте био покушај остварења Марксове визије”, 
описујући „друштво у коме ништа не функционише, етика и морал су 
у суноврату, а целокупан свакодневни живот обилује апсурдностима” 
(ако се све ово односи на живот под „перестројком”, којом је и Малцев 
руководио, верујемо да је било тако). Даље нам се у књизи објашњава, из 
филозофске и економске перспективе, „где је све кренуло наопако”. Ту 
је и „разарајући поглед на Маркса као човека” и његовог учења о класа-
ма, да би у „тријумфалном финишу” Мареј Ротбард, познати представ-
ник аустријске школе и економског „либертаријанизма” и „анархокапи-
тализма”, показао да марксизам и „није био економија”, већ „страст за 
универзалним преокретом у коме ће се збацити све ствари које знамо о 
свету, и заменити секуларно-религизоним жудњама заснованим на лу-
дачкој фантазији”. Ако је ово „поштена историја”, каква ли је тек непо-
штена?... Све у свему, „Реквијем” нам нуди приказ Маркса као липсалог 
пса12. Примећујемо овде један след – Фире је прво прогласио Марксово 
и Лењиново наслеђе мртвим и илузорним, Куртоа га (следећи Черчила, 
Сароа, Нолтеа итд.) криминализовао и сатанизовао, да би га, на крају, 
Ротбард и Мизесов Институт патологизовали13. Ваља споменути да је 
Ротбард, заједно са Чарлсом Кохом, челником конгломерата Кох Инду-
стрија, био међу оснивачима Кејто Института, think-thank организације 
која се сматра једном од 15 најутицајнијих у САД. Овог пута су се, дакле, 
против марксизма удружили промотери ортодоксне либерално-капита-

12 Израз је постао познат у тзв. спору о пантеизму (Pantheismusstreit) који су немачки 
филозофи водили крајем 18. века, а конкретно се односи на начин на који је Спи-
ноза третиран претходних 100 година, чему неки мислиоци у том спору почињу да 
се супротстављају. Користи га и Маркс у поговору другом немачком издању „Капи-
тала“, када говори о односу тадашњих немачких „осредњашких епигона” према Хе-
гелу. У нашем контексту, Бадју на више места наводи Сатрову полемичку изјаву да је 
„сваки антикомуниста пас”, додајући да се у савремености та ситуација преокреће, 
па „универзални латентни исказ гласи да је сваки комуниста пас” (Бадју, 2013а:20).

13 Управо зато Бадју говори о слому совјетског комунизма као „мрачном”. Не зато 
што тај поредак сматра светлим (напротив, као стари антиетатиста никад није 
могао да га прихвати), већ због антикомунистичког мрака и хистерије који тиме 
добијају на замаху: „Видећемо, већ видимо, да ће стаљинистичка и бирократска 
империја, чији је распад значио правду за народе, својом смрћу служити упорноме 
циљу реакционара: моћ, коначно!, да се на јавном тргу прогласи како су и Лењин и 
Мао, поново Робеспјер и Сен-Жист… били луди злочинци” (Бадју, 2013а:37). „Данас 
је јасно да, у односу на комунизам, превладавајући дискурс претвара претходно 
раздобље у некакву мутну патологију” (Бадју, 2010ц).
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листичке идеје, од којих је један (Малцев) службеник (две) државе, други 
(Ротбард) „непријатељ државе“ (како носи наслов једна његова биогра-
фија), али обојица сарадници банкарског, односно корпоративног капи-
тала. Можда је и логично да (капиталистичка) Држава и (крупни) Капи-
тал стварају савез против учења које смера њиховом једнаком укидању? 
Можда је тако увек било, јесте, и биће у историји, бар кад је о истин-
ском марксизму, и радикалној левици уопште, реч? Није ли то доказ да 
су Марксове пророчке речи с почетка Комунистичког манифеста: „Све 
силе старе Европе удружиле су се у свету хајку против баука комунизма”, 
и даље актуелне? Не видимо ли у овим примерима, на тако очигледан и 
еклатантан начин, Државу, Цркву, Капитал, њихове гласноговорнике и 
колаборанте, њихове „скупштине”, „савете” и „судове”, уједињене у неке 
нове „свете” алијансе против „демона” и „зла” револуције? И зашто се, на 
крају, против нечега што се проглашава „илузијом” и „мртвим”, стално 
изнова (1993, 1995, 1996, 1997, 2002, 2006, 2011, 2017, и тако редом) ор-
ганизује забрана, прогон, потера, некад „света”, а некад нимало света? 
Можда зато што је „опасност” стално присутна, жива, и прогони њене 
гониче и гробаре? Уосталом, сви бауци су такви...

2.Контрареволуционарнисмисао„антитоталитарне” 
и Фиреове критике комунизма

Прикривени, али истински циљ ове глобалне идеолошке диверзије 
је, међутим, на другом месту, и он је јасан сваком оном ко је иоле упућен 
у механизме настанка и функције једне идеологије. Њена крајња мета 
није комунистичка „илузија“ (Фире), тоталитарни „геноцид“ (Куртоа) 
или марксистичко „лудило” (Малцев & Co.), већ револуционарна идеја 
и претња (што је директно видљиво у Черчиловом цитату и Фиреовим 
критичким анализама Француске револуције писаним пре „Прошлости 
једне илузије“). Идеја револуције је била полазиште комунистичког све-
та, и разлог његовог раскида са капитализмом, а сада треба искорени-
ти сваку мисао и праксу еманципације од капитализма које су са собом 
донеле социјалистичке револуције. „Етичка” и „антитоталитарна” кри-
тика комунизма и његових стварних, али најчешће преувеличаних или 
потпуно измишљених „злочина”14, треба да паралише револуционарну 
критику капитализма, и стога представља сазнајну и практичну пре-

14 По логици цитираног француског премијера, и споменутих „антитоталитариста”, 
израз „комунистички злочини” практично постаје плеоназам. У њиховом идеоло-
шкој визури важи: „Кад кажем комунизам, мислим злочин”. Не треба онда да чуди 
да Сартр директно узвраћа: Кад кажем антикомуниста, мислим пас...
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преку на путу пробоја из вишевековног света глобалне и тоталитарне 
диктатуре капитала15. Да капиталистички идеолози, изложени маркси-
стичкој критици, немају чиме да оправдају и похвале сам систем који 
заступају и бране, управо потврђује чињеница да они ову критику по-
кушавају да дезавуишу њеним извитоперавањем у „злочиначку“ иде-
ологију. Када треба да кажу коју добру реч о капитализму, они говоре 
о Гулазима, стаљинистичким чисткама и „пољима смрти”. Онда као 
„оправдање” остаје само онај циничан став да, ако капитализам и није 
добар (бар о томе ништа нисмо чули од критичара комунизма), остали 
системи су наводно још гори, што треба да нас занавек остави утамниче-
не у капиталистичком гвозденом кавезу16. Зато, да би се поново оживеле 
15 Жижек и Бадју на одлучан и бриљантан начин раскринкавају ову идеолошку сабо-

тажу: „Ову либералдемократску превласт одржава својеврсни неписани Denkverbot 
(забрана да се мисли)…покаже ли нетко и минималан знак ангажирања у политич-
ким пројектима који озбиљно смјерају угрозити постојећи поредак, смјеста ће му 
бити отповрнуто: ᾽Доброхотно какво већ јесте, то ће неминовно завршити новим 
Гулагом!᾽ Овај ᾽повратак етици᾽ у данашњој политичкој филозофији бесрамно екс-
плоатира страхоте Гулага или холокауста као ултимативне ужасе којима нас се 
уцјењује да одустанемо од свих озбиљних радикалних ангажмана. Тако конфор-
мистички либерални лупежи могу налазити лицемјерно задовољење у својој об-
рани постојећег поретка: знају они да постоје и корупција, и израбљивање, итд., 
но сваки покушај да се ствари промјене они ће, призивајући дух ‚тоталитаризма‘, 
денунцирати као етички опасан и неприхватљив” (Жижек, 2001:124). „Треба рећи 
да су амалгами, лажне фигуре и апокалиптичне визије хорор представа увек били 
инструменти контрареволуционара... Све je ово, будимо искрени, само класична 
конзервативна позиција доминантних група... Данас, речи ‚тоталитарна‘ и ‚дикта-
тура‘ чине да сама идеја истинске политичке промене, сама идеја нове фазе у људ-
ској историји, нестане под либерално-конзервативним поклопцем... То је покушај 
да се свим средствима, и на неодређено време, задржимо у ропству” (Badiou, 2018).

16 Не треба бити присталица Маркса или Маркузеа да би се спознало и признало како 
капитализам затвара човека и његов универзум мишљења и деловања. Довољан је 
Вебер: „Данашњи капиталистички привредни поредак је један огроман космос у 
којему се појединац рађа и који је њему, барем као појединцу, дат као фактички 
непромјенљива кућица, у којој он има да живи. Он појединцу, уколико је неодво-
јиво повезан с тржиштем, намеће норме његова привредног дјеловања. Творничар 
који трајно ради против ових норми бива економски исто тако неминовно елими-
ниран као што и радник који не може, или неће, да им се прилагоди бива бачен 
на улицу” (Вебер, 1989:24). Није ли ово истинити опис капиталистичког Гулага? И 
даље о капиталистичком систему: „моћни космос привредног поретка, везаног за 
техничке и економске претпоставке механичко-машиналне производње, који да-
нас животни стил свих појединаца што се рађају у овом механизму - не само оних 
директно економски активних – неодољивом силом одређује и можда ће одређи-
вати све док се и посљедња цента фосилног горива не угаси... Али је судбина дала да 
од плашта настане као челик тврд омотач (᾽гвоздени кавез᾽ у Парсонсовом преводу 
на енглески – прим. М.К.)... Нико још не зна ко ће убудуће у оном омотачу живјети 
и да ли ће на крају овог огромног развитка стајати..механизован фосил, опточен 
једном врстом грчевитог ᾽узимања-себе-озбиљно᾽. Онда би, свакако, за ᾽посљедње 
људе᾽ овог културног развитка могла да се обистини реченица: ᾽Људи од струке без 
духа, људи од уживања без срца; ово ништавило уображава да се попело на раније 
никада недостигнут степен хуманитета᾽ ” (Вебер, 1989: 190,191). Има ли истини-
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и обновиле антикапиталистичке идејне и друштвене праксе, потребно је 
проширити некадашњу поруку Макса Хоркхајмера: „Нека ћути о фаши-
зму онај ко неће да говори о капитализму”. Овом тачном и важном ставу 
треба додати: нека ћути о комунизму (самим тим, и о стаљинизму, тито-
изму и осталим, доследним или искривљеним, дериватима комунистич-
ке идеје), онај ко не жели да говори о капитализму. Јер, комунизам се 
не може разумети, а још мање критиковати, без узимања у обзир дубо-
ких проблема, противречности и криза које систем(ат)ски репродукује 
капиталистички начин производње, расипајући и уништавајући људе, 
добра, ресурсе; он историјски настаје управо као критика, негација и 
превладавање капитализма.

Сада постаје прозиран смисао Фиреовог неутемељеног изједначавања 
СССР-а (а посебно Горбачова и његове клике) са комунистичком идејом као 
таквом. СССР јесте био једна од историјских реализација ове идеје (мање 
или више адекватна, зависно од периода), али не и њено потпуно историј-
ско и концептуално испољавање и исцрпљивање. Од Платона до Хегела, и 
даље, идеја је сваћена као присутна у стварима, али их превазилази. Међу-
тим, за Фиреа је то био најкраћи пут да комунистичку идеју представи као 
илузију и обзнани њен крај. Јер, ако се ова идеја сведе на СССР, логично је 
да смрт СССР-а повлачи смрт комунистичке идеје, претварајући је у пу-
ку „илузију”. Овом идеолошком операцијом може се онда ставити тачка 
на свако слободарско искуство и имагинацију коју та идеја са собом носи, 
и одељак о комунизму као друштвеном пројекту и парадигми службено 
архивирати у одговарајућу фиоку, којом ће се, као (далеком) прошлошћу, 
бавити само историографи и антиквари. И наравно критичари и експлоа-
татори „тоталитаризма”, градећи на томе, у још увек преовлађујућем анти-
комунистичком свету, велике и утицајне јавне каријере, са свим матери-
јалним и статусним „бенефитима” које оне издашно доносе.

3.„Баук”комунизмаиреволуције,укидањеприватнесвојине 
и Сартрова актуализација Маркса

„Баук комунизма” представљао је опасност која происходи из самог 
средишта грађанске Европе („баук кружи Европом”). Он није дошао из 
неког другог, ваневропског света и цивилизације, већ се ослања на еман-
ципаторске интересе који су се у пропламсајима појавили током грађан-
ских револуција на Западу, нарочито у Француској. Комунизам је даље 
радикализовање тог историјског процеса, ношено уверењем да са гра-

тијег описа капиталистичког духовног ништавила које је данас чак и веће него у 
Веберово време, и „последњих дана” капитализма који, нажалост, никако да прођу?
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ђанским (буржоаским) револуцијама, и на њима заснованом грађанском 
(буржоаском) друштву, укупна људска еманципација није довршена. Јер, 
како Маркс излаже у значајном спису „Прилог јеврејском питању”, ове 
револуције значиле су само политичку, али не и општељудску, друштвену 
еманципацију човека, која за циљ има ослобођење радничке класе и уки-
дање класног друштва уопште, чиме они поробљени и експлоатисани по 
први пут у историји постају људи у пуном смислу те речи. Стога не треба 
да чуди да је у Марксово време постојао не мали број мислилаца који су 
били уверења да је револуција (пре свих, Француска) изгубила свој прави 
смер и смисао (нпр. Сен-Симон). Утолико је Фире био у праву када је до-
водио у унутрашњу везу Француску и Октобарску револуцију – пад Бер-
линског зида, тачно 200 година након избијања Француске револуције, 
заиста представља (привремени) завршетак револуционарног стремљења 
започетог 1789. На сличан начин је и Тачер била делимично у праву, уз 
неопходну допуну – „чудовишна глава” комунизма израсла је на чудови-
шном телу самог капитализма. Комунизам је настао у окриљу грађанског 
друштва, али представља радикалну еманципацију од његовог буржоа-
ског карактера, првенствено од његовог облика својине, која је, по Марк-
су, „основно питање (комунистичког) покрета” (Маркс, Енгелс, 1945:68).

Без укидања приватне (буржоаске) својине, нарочито без постављања 
тог питања на приоритетно место, тешко се може замислити радикална 
левица. Однос према економији је кључан, јер је, по Марксу, економска 
база у последњој инстанци одређујући чинилац целокупне друштвене 
структуре. Стога Маркс каже: „Оно што чини одлуку комунизма је уки-
дање буржоаске својине...У том смислу могу комунисти сажети своју 
теорију у једном изразу: укидање приватне својине” (Маркс, Енгелс, 
1945:46). За разлику од овог пројекта, покрети за права ове или оне дру-
штвене мањине, лишени антикапиталистичке оштрице, задирања у еко-
номску инфраструктуру класног друштва, на шта се данас увелико свела 
„левица” у свету и код нас, остају унутар либерално-демократске пара-
дигме политичких „права” и „слобода” која не допире до ширег, целови-
тог друштвеног ослобођења. А о том ослобођењу, битно повезаном са уки-
дањем приватне својине, Маркс говори на себи својствен, експлицитан, 
ироничан и борбен начин: „Ви се ужасавате што ми хоћемо да укинемо 
приватну својину. Али у вашем постојећем друштву приватна својина 
укинута је за девет десетина његових чланова; она управо и постоји зато 
што не постоји за девет десетина. Ви нам, дакле, пребацујете што хоћемо 
да укинемо својину која има за нужну претпоставку то да огромна већи-
на друштва буде без својине. Једном речи, ви нам пребацујете да хоћемо 
да укинемо Вашу својину. Доиста, ми то и хоћемо” (Маркс, Енгелс, 1945: 
48). Иако је потоњи развој комунистичких држава показао да укидање 
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приватне својине не значи само по себи стварање бескласног друштва, 
оно свакако остаје полазна и нужна тачка, дефинишуће идентитетско 
место аутентичног комунистичког учења и праксе.

Жан-Пол Сартр (Jean-Paul Sartre /1905-1980/) је 1960. написао: „Марк-
сизам... остаје филозофија нашег времена: он се не да превазићи јер при-
лике које су га створиле још нису превазиђене. Ма какве биле, наше мисли 
се могу формирати само на тој земљи црници” (Сартр, 1973: 31). Данас, 
скоро 60 година након што су ове речи написане, и 30 година након си-
ласка комунизма са светско-историјске сцене, приватна својина и пра-
теће класно раслојавање, чији реалност и владавина представљају исто-
ријски и друштвени контекст у коме је настао марксизам, не само да нису 
превазиђени, већ су брутално продрли у до јуче јавне и социјал(изова)
не области друштвеног живота (Фире је на том месту потпуно у праву, 
реч је о контрареволуционарној рестаурацији као смислу „транзиције” из 
социјализма у капитализам). Па ако се данас у новом облику рестаури-
ра капитализам из 19. века, поништавајући све тековине социјалистичке 
револуције и социјалне државе из 20. века, није ли логично да се поново 
буди Марксова авет која призива нову револуцију? Како се сви они који 
желе да истерају овог „ђавола” нису никад питали није ли у томе разлог 
његовог враћања и ремећења консензуса око капитализма и „либералне 
демократије“ као коначног решења и хоризонта Историје? Није ли стога 
наведена Сартрова мисао и данас актуелна, упркос идеолошкој и дру-
штвеној хегемонији капиталистичког система, поготово на Западу који 
није доживео до краја успешну социјалистичку револуцију? И могу ли 
онда марксизам и комунизам бити укинути и одбачени пре него што су 
остварени? Пре него што су укинуте прилике које су и довеле до њиховог 
рађања и успона? Нарочито у капиталистичком друштву које се распада 
од драстичних класних неједнакости, у којем све већи број осиромаше-
них, отуђених, експлоатисаних и потлачених људи, како данас тако и у 
Марксово време, нема више ништа да изгуби – осим својих окова. Украт-
ко речено, нема укидања марксизма и комунизма без укидања пролете-
ријата и класног друштва уопште који и даље опстају.

4.Студентскареволуција1968.усветуикоднас 
– изворни смисао и фалсификати

Последњи велики револуционарни талас инспирисан Марксовим 
учењем, али и идејама и праксом неких других, тада савремених рево-
луционара и филозофа револуције (Мао Це Тунг, Хо Ши Мин, Че Гева-
ра, Херберт Маркузе, итд.) запљуснуо је свет пре 50 година. Покренуте 
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енергијом друштвено радикалне и борбене омладине, побуне су се ни-
зале на свим меридијанима света, од САД и Мексика, преко Француске 
и Немачке, до Јапана и чак Пакистана (поред многих других земаља)17. 
Та 1968. протекла је у наизлед апсурдној студентској пароли и захтеву: 
„Будимо реални, тражимо немогуће!”. Али, апсурда није било. Оно што 
се до тада чинило немогућим, радикална промена постојећег капита-
листичког поретка, била је тада реална могућност. Како би рекао Сар-
тр, власт се ваљала улицама, и требало је само сагнути се и узети је у 
своје руке. А да није реч о обичном преузимању власти, простој промени 
унутар постојећег поретка, сведочи један други поклич из тог револуци-
онарног времена: „Машта на власти!” На власт је, дакле, требало поста-
вити саму машту, саму утопију једног слободног и праведног друштва 
у коме се, како пева Интернационала, „сав свет из темеља мења” и „ми 
нисмо ништа, а бићемо све”. Учесници ᾽’68. веровали су да се свет може 
битно променити на боље, егалитаризовати и хуманизовати, и да је тај 
преокрет тренутно на делу, ношен снагом њиховог покрета и оних „пре-
зрених на свету“ који преузимају друштвену власт широм планете.

Када је реч о нашој (некадашњој) домовини, у СФР Југославији су 
захтеви побуњених студената и њихових професора из те 1968. године 
били још реалнији него на Западу. Они су тражили повратак принци-
пима већ формулисаним у Програму СКЈ из 1958. и Уставу СФРЈ из 1963., 
као и дотадашњој самоуправној пракси. Јачање бирократског државног и 
партијског апарата, растућу либерализацију привреде и дезинтеграцију 
југословенске заједнице, разумели су као одустајање од тековина задо-
бијених на путу социјалистичке револуције, и због тога су подигли свој 
глас. Дакле, њихов циљ је био заустављање погрешне тенденције у оквиру 
система, а не радикална промена тог система, пошто је овај већ био со-
цијалистички у својим идејним и уставним основама. Они су желели још 
више самоуправног социјализма, а не даље јачање бизарног хибридног 
савеза бирократско-етатистичког социјализма и либералног капитали-
зма. Њихове захтеве можемо наћи у књизи „Јуриш на небо” академика 
Михаила Марковића, једног од водећих актера овог бурног времена, и 
једног од ретких који је и касније остао доследан тадашњим идеалима: 
„демократизација друштва, укидање бирократских привилегија, реша-
вање проблема незапослености и реформа универзитета” (Марковић, 
2008: 38). Демократизација друштва значила је јачање самоуправљања 
у политици и привреди, укидање бирократских привилегија требало је 

17 Бадју овај Догађај назива „једним од последњих испољавања реалног баука кому-
низма” (Бадју, 2014а: 49). „Мај ᾽’68 био је уједињен под црвеном заставом. Мај ᾽’68 је 
био последњи пут... да је црвена застава прелетала преко земље, фабрика и сусед-
става. Данас се једва усуђујемо да је развијемо” (Бадју, 2010а: 55).



Марио Калик68

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 53-96

да спречи даљи раст класних разлика и социјалног раслојавања, про-
блем незапослености је требало решавати заустављањем либералних 
„реформи” које су, започете 1965, довеле наредних година до масивног 
продора тржишних економије у социјалистичку привреду, отпуштања 
огромног број радника и драстичног раста незапослености18, а реформа 
универзитета требало је да иде у правцу јачег учешћа студената и настав-
ника у управљању факултетима и универзитетима. Овакви захтеви били 
су тако аутентично и радикално леви, ништа мање антикапиталистич-
ки него што су били антибирократски и антиетатистички. Пароле попут 
„Доле црвена буржоазија“ или „Доле кнежеви социјализма” нису дово-
диле у питање црвену боју и социјализам, него њихову фузију са буржо-
аским елементом, оне девијантне контрареволуционарне појаве унутар 
социјалистичког друштва које су, као у доба Француске револуције, не-
кадашње револуционарне вође трансформисале у нову владајућу кла-
су19. Ипак, након неуспеха ове побуне, већина њених учесника и промо-
тера раскрстила је са самоуправним социјалистичким идеалима, вре-
меном се све више окрећући буржоаској идеологији и њеним водећим 
мантрама (које се данас еуфемистички називају „вредностима грађан-
ског друштва”). Слично многим другим припадницима ове генерације 
у свету, постали су активисти капиталистичких снага које су се 80-тих 
година обрушиле на социјалистички Исток и предузеле радикално де-
монтирање социјалистичког система. Из те нове позиције почели су да 
претумачују побуну ’68., извитоперавајући њен социјалистички смисао 
у правцу наводне борбе за „врлине“ грађанског друштва.

Један убедљив пример таквог идеолошког фалсификовања предста-
вља интервју Соње Лихт у „Политици” из 2008., у оквиру темата посвеће-
18 У том погледу илустративна је либерална реакција на студентске демонстрације 

50 година касније. У тексту „Шездесетосмаши као гробари привредне реформе”, 
објављеном у магазину „Недељник“, (ултра)либерални економски новинар Миша 
Бркић с индигнацијом наводи речи Михаила Марковића (преузете из уста Кира 
Глигорова): „Наш најдалекосежнији циљ и смисао нису била никаква већа људска 
права и никакве веће слободе у апстрактном смислу, него - рушење привредне 
реформе. И реформу смо срушили” (Бркић, 2018).

19 Зато не чуди да се на демонстрацијама понавља Робеспјеров говор са суђења Дан-
тону, из драме Георга Бихнера „Дантонова смрт”, у маестралном извођењу Стева 
Жигона. Говор се завршава на овај начин: „Одмах ћете разумети моје речи ако по-
мислите на људе који су некад становали у поткровљу, а данас се возе у кочијама и 
блудниче са бившим маркизама и баронесама. Кад гледамо како се законодавци 
народни размећу пороцима и расипништвом некадашњих дворана, сипају досетке, 
оштро истичу свој уметнички укус, како помало већ усвајају правила отменог пона-
шања, када гледамо како се ови маркизи и грофови револуције коцкају, када њих 
гледамо, с правом се можемо упитати - јесу ли они опљачкали народ? Нема спо-
разума, нема примирја са људима који су мислили само како да опљачкају народ, 
надајући се да ће то пљачкање остати некажњено! Нема споразума, нема примирја 
са људима за које је Република представљала шпекулацију, а Револуција – занат!”
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ног 40-годишњици студентске револуције (Лихт, 2008). Када спомиње 
вредности за које су се борили учесници побуне ᾽’68. код нас, она у њих 
учитава сасвим другачији идеолошки садржај, на основу својих нак-
надних, битно промењених уверења. Рецимо, „модернизација факул-
тета” свакако није значила њихово подређивање канонима („слободно”)
тржишне економије, а „аутономија универзитета” његову самовољу у 
погледу пљачкања студената посредством школарина, што је на делу по-
следњих 18 година, а против чега она, Лихтова не диже глас. Као што 
ни борба против „ригидности једнопартијског система” није значила 
залагање за вишепартијски систем. Напротив, аутономија универзите-
та била је схватана као развијање критичког мишљења наспрам доми-
нантних друштвених токова, које данас на универзитету у потпуности 
изостаје. А демократизација политичког живота подразумевала је ја-
чање непосредне демократије социјалистичког типа, а не представничке 
демократије буржоаског карактера. Ипак, неке ствари је Лихтова тачно 
навела. Учесници ᾽’68. су се заиста борили „против снаге новце и потро-
шачког друштва“ и „против политичких каријериста”. Нажалост, она је 
одавно ту борбу напустила јер, како сама каже, престала да верује „да 
свет може да се промени”. Штавише, постала је прво директор органи-
зације иза које стоји снага глобалног капитала (тзв. Сорошев Фонд), а за-
тим и директор тзв. Фонда за политичку изузетност, који образује нове 
политичке каријеристе, односно „младе лидере”. Оне који, као и она, не 
верују да свет може да се промени, и чије амбиције досежу стога само до 
фантазама власти унутар постојеће капиталистичке стварности. Тако су 
некадашњу паролу из ’68. „студенти-радници”, која је циљала на потребу 
класног и политичког јединства студената и радника, данас заменили 
идеолошки обрасци који образовану омладину упућују на „изузетност”, 
припадање елити која нема и не треба да има икакве везе са раднич-
ком класом. Некадашњу борбу против „црвене” буржоазије и „кнежева” 
социјализма, заменила је борба у служби истинске буржоазије и светске 
капиталистичке олигархије, а против егалитаристичког друштва у коме 
нема поделе на просвећену елиту и непросвећену масу. У том смислу је 
Лихтова у праву када каже да је остала активиста - али, овог пута реак-
ционарни активиста против истинских еманципаторских идеала из 1968.

Трагичност ’68. је у томе што је остварење утопије било тако близу, 
а истовремено тако далеко. Од тада живимо у суморној и депресивној 
осеци утопијских пројеката, у којој је власт над фантазијом до краја по-
тиснула власт фантазије. Нове младе генерације су „реалне” и „прагма-
тичне”, и захтевају само оно што је непосредно могуће и корисно унутар 
постојећег, доминантног оквира друштвеног живота. Њихова имаги-
нација сведена је само на хоризонт садашњег, на херојску револуцио-
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нарну прошлост и битно другачију будућност од садашњице, данашња 
омладина, супротно некадашњим вршњацима, ни не помишља. Као што 
не помишљају ни многи њихови садашњи и бивши учитељи, чији се ин-
телектуални и морални суноврат најбоље може видети подсећањем на 
револуцију у којој су некада учествовали.

5.ДеридинаодбранаиреактуализацијаМарксаиМанифеста

Ипак, да и након изневеравања идеала ’68. и пораза (европског) кому-
нистичког блока у Хладном рату, још увек има озбиљних мишљења и гла-
сова који говоре да се марксизам, упркос том историјском дешавању, не 
може лако отписати, да он и даље представља земљу црницу о којој Сар-
тр говори, плодно тло за еманципаторске идеје и праксе, сведочи, између 
осталих, Жак Дерида (Jacques Derrida /1930-2004/) у својој књизи „Марксо-
ве сабласти” (Spectres de Marx. L’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle 
internationale, 1993). Ово мишљење је утолико релевантније јер долази у 
самом тренутку када западни војни, политички, економски, а пре свега 
идеолошки блок, успоставља своју планетарну доминацију и делује све-
моћно и непобедиво, чинећи наизглед сваку критику и отпор узалудним 
и бесмисленим. Уз то, реч је о једном од највећих савремених филозофа 
који се не може означити марксистом у теоријском или доктринарном 
смислу. Зато Деридин став делује тим пре веродостојније и обавезујуће.

Дерида јасно уочава каква се тачно идеолошка хегемонија успоста-
вља у настајућем „Новом светком поретку” након завршетка Хладног 
рата. Њен милитантни поклич може се свести на паролу „Егзорцизовати 
марксизам!”. Дакле, реч је опет о старом, исконском рату против марк-
сизма, или како би рекао Маркузе, превентивној контрареволуцији, 
увијеној у ново рухо: „Један нови ᾽свјетски поредак᾽ настоји да стабили-
зује један нови поремећај... уводећи један облик хегемоније без пресе-
дана. Ријеч је према томе, као и увијек, ᾽ једном још невиђеном облику 
рата. У најмању руку он личи на велику ᾽завјеру᾽ против марксизма, ис-
тјеривање марксизма: још једанпут, још један покушај, нова, увијек нова 
мобилизација за борбу против њега, против оних које он представља и 
које ће наставити да представља (идеју једне нове Интернационале) и за 
напад на Интернационалу истјерујући ђавола... Изгледа да нико не може 
порећи: једна догматика настоји да успостави своју свјетску хегемонију 
у парадоксалним и сумњивим околностима. Данас у свијету постоји 
владајући дискурс, или, боље рећи, у току је да постане владајући, у 
односу на Марксово дјело и мишљење, у односу на марксизам (који је 
можда нешто друго), у односу на све прошле облике Социјалистичке ин-
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тернационале и универзалне револуције, у односу на мање-више лага-
ну деструкцију револуционарног модела марксистичке инспирације, у 
односу на рапидно, ужурбано, скорашње рушење друштава која су поку-
шала да је одјелотворе бар у оном дијелу који ћемо за тренутак назвати, 
цитирајући опет Манифест, ᾽стара Европа᾽ итд. Тај доминирајући дис-
курс често има манијачку, ликујућу и магичну форму коју је Фројд при-
писао такозваној побједничкој фази у раду жалости. Враћање се понавља 
и ритуализује, оно изговара формуле и држи се формуле као што ради 
свака анимистичка магија. Стално се враћа на стару пјесму, и рефрен. У 
ритму уједначеног такта она узвикује: Маркс је мртав, комунизам је мр-
тав, заиста мртав, са његовим надама, његовим дискурсом, теоријама и 
праксама, живио капитализам, живјело тржиште, нека живи економски 
и политички либерализам!” (Дерида, 2004:63,65).

Дерида се отворено супротставља овом тоталитарном дискурсу, пору-
чујући да проучавање Марксовог дела и даље има незаобилазну важност и 
актуелност, другим речима, да је Маркс још увек жив, чак потребан више 
него икад, упркос „егзорцизујућој” (самим тим, демонизујућој) хајци која 
жели да упокоји његов баук, и тако превентивно „ослободи” свет од сваке 
могуће револуционарне амбиције и претње која би поново била инспи-
рисана Марксовим идејама. Поврх свега, Дерида поручује егзорцистима 
Маркса и марксизма, по којима Маркс (додајмо, Лењин и остали) немају 
будућности, да важи сасвим супротно, наиме, да управо без враћања 
Марксовом наслеђу немамо будућности. Две године пре Фиреове пресуде 
да је „комунистички свет данас у потпуности садржан у својој прошло-
сти”, Дерида пише: „Послије поновног читања Манифеста и неких других 
великих Марксових дјела, признао сам да познајем мало текстова у фило-
зофској традицији, а можда ниједан, чија се поука чини данас хитнијом... 
Стално ће се гријешити ако се Маркс не буде читао и ишчитавао и ако 
се ᾽ њему не буде расправљало... То би била грешка и недостатак теоријс-
ке, филозофске и политичке одговорности. Откада су машина за догме и 
’марксистички’ идеолошки апарати (државе, партије, синдикати и друга 
мјеста доктриниране продукције) у нестајању, више немамо оправдања, 
већ само алиби, да окренемо леђа тој одговорности. Без тога нећемо имати 
будућности. Без памћења и без Марксовог наслијеђа: у сваком случају, 
једног извјесног Маркса, његовог генија... читање текстова и тумачење јед-
ног свијета у којем је Марксово наслијеђе било – и још остаје и остаће – 
апсолутно и потпуно одређујуће. Сви ми живимо у једном свијету...који на 
директно видљив начин или не, у непрорачунљивој дубини, чува обиљежје 
тог наслеђа” (Дерида, 2004: 25,26). Ове последње Деридине речи само 
потврђују ранију Сартрову оцену о виталности и актуелности марксизма 
у савременом (капиталистичком) добу.
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6.„Комунистичкахипотеза”АленаБадјуа

Актуелност Марксове и марксистичке мисли, комунистичке идеје 
и револуционарних идеала ’68., бар на филозофској, теоријској и јавној 
сцени, такође потврђује интелектуални рад и деловање многих значај-
них мислилаца који се, свих ових деценија након пада Берлинског зи-
да, нису одрекли својих радикалних младалачких уверења и ангаж-
мана, било она класична марксистичка (лењинистичка), маоистичка, 
троцкистичка, анархистичка итд. Они се, насупрот Фиреовој дијагнози, 
нису преобратили у присталице тржишта и парламентаризма или на-
ционалисте, и нису пристали да се, као Фире, „пелцују” против кому-
нистичке „илузије“, већ су, тако „заражени“, наставили да заступају и 
шире комунистичко „беснило”. Нити су, као други (анти)комунистички 
конвертити, попут Куртоа, потпуно одбацили критику капитализма из 
свог младалачког доба, и заменили је искључивом критиком комуни-
стичког „тоталитаризма”. А понајмање су прихватили идеолошку хеге-
монију „Новог светског поретка” која глорификује и сакрализује капи-
талистичке вредности приватне својине, „слободног тржишта” и „либе-
ралне демократије”. Њихова бескомпромисна критика, инспирисана из-
ворним Марксовим учењем и социјалистичким револуционарним иску-
ствима током 19. и 20. века, напада сва наведена идеолошка и реална 
упоришта владајућег поретка, укључујући и борбу против глобализма 
и његових институција, корпоративно-банкарске економске диктатуре, 
америчког и западњачког империјализма отелотвореног у агресивним 
и деструктивним војним „интервенцијама” широм планете, али и рас-
туће снаге деснице и поново пробуђеног фашизма као лажне алтерна-
тиве постојећем поретку, укратко, против свих непријатеља егалитарног, 
праведног и хуманог друштва у целини. Они се не стиде и не оклевају да 
буду политички „некоректни“, те рехабилитују не само Маркса, већ и 
Лењина, Троцког, Маоа, Робеспјера, Сен-Жиста, итд. чије мисли и дело 
реактуализују, али и реактивирају у савременим околностима, показу-
јући њихову релевантност за данашњи свет. Уздрмавајући тако либерал-
но-демократске табуе, и ужасавајући њихове вернике, они настављају да 
воде класну борбу у теорији20 и пракси, непоколебљиво бранећи пози-
цију и интересе радничке класе и човека уопште.

20 Тако Луј Алтисер, на трагу Лењина, тумачи филозофију: „У Лењиновим очима 
филозофија представља борбу класа, тј. политику” (Алтисер, 1970); „Филозофија 
представља класну борбу у теорији. Управо зато филозофија је борба (Кампф рекао 
је Кант) и у основи, она је политичка борба: класна борба” (Алтисер, 1968). Такође у 
Алтисер, 1975: 44,50. Треба истаћи да су многи филозофи који су и након Алтисера, 
све до данас, наставили ову класну (политичку) борбу у теорији, били његови уче-
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Један од таквих филозофа-комуниста је француски мислилац Ален 
Бадју (Alain Badiou /1937/). Син математичара који се борио у францу-
ском Покрету отпора током Другог светског рата, од ране младости по-
казује идејну и политичку милитантност, постајући један од оснивача 
„Уједињене социјалистичке партије” (PSU) која се борила за деколони-
зацију Алжира. На таласу студентске побуне из 1968. оснива, са још 
неколико пријатеља, маоистичку организацију „Савез комуниста Фран-
цуске марксиста-лењиниста” (UCF-ML), а средином 80-их и „Политичку 
организацију”. Бадју је током читавог овог периода активан у фабрикама 
и радничким круговима, упорно трагајући за путевима уједињења ко-
мунистичких интелектуалаца и радничке класе. Године 2007. у време 
значајних председничких избора у Француској, објављује филозофско-
политички памфлет „Чега је Саркози име?” (De quoi Sarkozy est-il le nom?), 
који је брзо продат у 60.000 примерака, што му доноси шири публицитет 
и популарност. Поред Француске, Октобарске и Културне револуције, 
Париске комуне и Маја ᾽’68, Бадју се у својим књигама позива и на Ха-
ићанску револуција под вођством црначког побуњеника Тусена-Лувер-
тира. Текстом „О рату против Србије” јавно се супротставио НАТО бом-
бардовању наше земље, и залаже се за излазак Француске из НАТО-а и 
његово укидање у целини.

У споменутој књижици усмереној против политике Николе Сарко-
зија, прецизније онога што тада новоизабрани француски председник 
идеолошки симболизује и реално значи у друштвеном животу Фран-
цуске, Бадју експлицитно формулише и обелодањује своје давнашње 
комунистичке идеје у облику „комунистичке хипотезе”. Истоимена 
књига појављује се 2009. године (L’hypothèse communiste), а у енглеском 
издању има црвену позадину корица са жутом звездом петокраком, што 
несумњиво упућује на маоизам (исти дизајн примењен је и у збирци 
разговора са Бадјуом под називом „Филозофија и идеја комунизма” из 
2015.)21 Сасвим насупрот официјелној антикомунистичкој ларми и ха-
ранги, Бадју отворено поручује да „наше зло потиче од историјског по-
раза комунизма”, и због тога „допире надалеко” (Бадју, 2016: 66). Стога 
као важан животни циљ он истиче одлуку да се остане „веран својим 

ници са чувене École Normale Supérieure, или под његовим утицајем (Бадју, Балибар, 
Рансијер, Бурдје, Дебре итд.).

21 Не чуди да, с обзиром на овакво непромењено Бадјуово опредељење и ангажман од 
ране младости, једна критичка књига носи поднаслов „Увођење маозма у филозо-
фију” (François Laruelle, Anti-Badiou: sur l‘introduction du maoïsme dans la philosophie, 
2011). Утицај мисли и историјског дела Мао Це Тунга и Културне револуције на гене-
рацију француских шездесетосмаша најбоље илуструју три слова „М” (Маркс, Мао, 
Маркузе) на која су се студенти позивали, и филм Жан-Лик Годара „Кинескиња”. 
Поред Маоа, тадашњи револуционарни узори били су и Хо Ши Мин и Че Гевара.
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политичким ставовима”, да се „држи свог опредељења”, те се и даље сма-
тра „комунистом и револуционарем” (Бадју, 2015б). По Бадјуу, морамо 
да престанемо да „попут папагаја понављамо агенду који су поставили 
наши непријатељи”, који би желели да реч „комунизам” остане „кри-
минална и срамна”, тврдећи да је „комунизам једнак крвавом тотали-
таризму, и ништа друго”. Зато је „циљана и константна употреба речи 
᾽комунизам᾽ неопходна” (Бадју, 2014б). „Ми морамо прво да рехабили-
тујемо Идеју...и промовишемо поново реч ᾽комунизам᾽ ” (Badiou, 2015a: 
50-51). Бадју је у том погледу потпуно самоуверен и непоколебљив: „Ми 
знамо... да је комунизам добра хипотеза. Уистину, нема друге, у сваком 
случају, ја за другу не знам. Свако ко напусти ту хипотезу истог тре-
на ће остати резигниран економијом тржишта, парламентарном демо-
кратијом (која је форма Државе подешене капитализму) и неизбежним 
карактером најмонструознијих ᾽природних᾽ неједнакости” (Бадју, 2014a: 
121). На овом месту видимо и шта тачно подразумева комунистичка 
идеја и „хипотеза”. Као и за Маркса, и за Бадјуа је „питање власништва 
средишња тачка” (Бадју, Жофран, 2017). „Под ᾽комунизмом᾽ напросто 
подразумевам историјско име које је дато мишљењу које је стратешки 
супротно хегемонистичкој капиталистичкој структури” (Бадју, 2016:66). 
„У генеричком смислу ᾽комунистички᾽ означава пре свега негирањем, 
како то видимо у канонском тексту Манифеста комунистичке партије, 
да логика класа, суштинска подређеност стварних радника једној доми-
нантној класи може да буде превазиђена” (Бадју, 2014a:122). Поред уки-
дања „диктатуре приватне својине” и класног поретка уопште, самим 
тим „монструозних неједнакости” које разарају друштво (Бадју, 2014ц), 
као следећи елементи комунистичке хипотезе, који су са овима у нужној 
и консеквентној вези, појављују се укидање поделе рада (стварање „по-
ливалентног радника”, тј. „тоталног човека” о коме Маркс најдиректније 
говори у „Немачкој идеологији”), и укидање Државе као „кристализова-
не олигархијске власти оних које поседују богатство и који организују 
његов проток” (Бадју, 2014a:122,123) Укратко, „᾽комунизам᾽ означава мо-
гућност и тежњу за уједињењем, у стварном историјском процесу, ове 
три димензије: деприватизација производног процеса, одумирање држа-
ве и поновно уједињење и полиморфизам рада” (Badiou, Gauchet; Бадју, 
2010ц; Бадју, 2014a: 50). Као четврти „фундаментални принцип кому-
нистичког друштва” може се додати „окончавање опсесије националним 
идентитетима” (Бадју, Жофран, 2017), односно укидање „поделе чове-
чанства по нацијама” (Бадју, 2015ц). Антикапитализам, „тотални човек”, 
антиетатизам и интернационализам, искључиво узети у свом неодвоји-
вом јединству, чине темељ и идентитет комунистичког учења и пракси, 
које су се, у разним облицима, реално појављивале кроз историју кому-
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нистичког покрета, што Бадјуовој концептуализацији даје историјску 
веродостојност и практичну примењивост у некој даљој комунистичкој 
борби против друштва које ове принципе негира.

Бадју, штавише, сматра да изван комунистичке хипотезе и нема 
истинске политике и историје, самим тим ни дубинске, интринсич-
не потребе да се филозоф за њих интересује, будући да је једино она 
„᾽темељ᾽ целокупне еманципаторске оријентације” (Бадју, 2014a: 140,142). 
Стога, ако од ове хипотезе одустанемо, постаје неумитно „најгнусније 
потчињавање реалности” (Бадју, 2014a: 51,52), које укида политику као 
„уметност могућег” и историју као отворени и још недовршени процес. 
Још горе, без стратешке хипотезе да је комунизам у основи, као идеја, до-
бар и исправан (без обзира на карактер својих историјских реализација), 
другим речима, без уверења и залагања за ослобођење и једнакост људи, 
човечанство се „ограничава на анималност”, на капиталистичку „борбу 
за опстанак” у којој су „слободно тржиште”, конкуренција, рат интереса, 
акумулација и концентрација моћи, ситни ужици итд. „алфа и омега 
целокупног личног или колективног постојања”, а у таквом социјалдар-
винистичком свету, у коме данас реално живимо и примећујемо га свуда 
око нас, и у нама самима, „људска животиња не вреди ни по гроша”. У 
погледу ове дијагнозе Бадју у својим текстовима често цитира Сартра, 
за кога иначе каже да му је у младости био идејна инспирација: „Ако 
комунистичка хипотеза није добра, ако није делатна, онда то значи да 
човечанство није ствар по себи много различита од мрава или термита” 
(Бадју, 2014a: 124,126,127; Бадју, 2008б: 187,188). Не чуди онда да капи-
тализам у свом идеолошком (само)представљању воли да се приказује 
као „природан”, што сваки отпор таквој слици и егзистенцији човека, 
покушај да се човек из тог отуђеног, анималног, „природног” стања вра-
ти свом истинском и остваривом хуманитету, треба да дискредитује као 
„утопијски”.

У том погледу, „данашњи свет је управо онај што га је, генијалном 
антиципацијом, неком врстом истините научне фантастике, Маркс 
најављивао као развијање у целости оних ирационалних и... чудо-
вишних потенцијала капитализма... У последњих тридесетак година...
имамо сумњиву привилегију да коначно присуствујемо потврђивању 
свих Марксових прогноза у вези са стварном суштином капитализма 
и друштава којима он управља” (Бадју, 2013б: 21,23). Ко то каже да је 
Маркс passé? Са падом „реалног социјализма”, историја и човечанство 
нису ушли у неки напреднији облик друштвеног уређења, већ су баче-
ни назад у врло реални капитализам и његово „животињско царство”. 
Таква регресија неминовно наводи на питање: каквом „победом” се то 
хладноратовски победник хвали и размеће, и шта она уопште значи? Да, 
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капитализам је (привремено) победио (можда је право питање како је 
европски комунистички свет у таквом непријатељском окружењу успео 
да се одржи читавих 70 година), али да ли то значи и победу и истин-
ски прогрес човечанства? По Бадјуу, очигледно не. Напротив, враћени 
смо великим скоком уназад у односу на револуције 20. века, директно 
у 19. век, када (поново) треба градити револуционарну алтернативу ка-
питализму22: „Свет глобалног и арогантног капитализма у којем живимо 
враћа нас у 1840-е, доба његовог рађања” (Badiou, 2010a:66). Тај стари 
капиталистички свет и његова самосвест видљиви су на све стране почет-
ком 21. века у свој њиховој огољености и бестијалности: „Још од 1840. 
суочени смо, са апсолутно циничним капиталистима, све прожетијим 
идејом да се броји само богатство, да су сиромашни лењивци, да су Аф-
риканци заостали и да будућност, без распознатљивих граница, припада 
᾽цивилизованој᾽ буржоазији западног света. Разни деветнаестовековни 
феномени поново искрсавају: изузетно распрострањене зоне беде, како 
унутар богатих тако и усред напуштених или опустошених зона, непре-
кидни раст неједнакости, радикална подвојеност између радника и људи 
без запослења и прелазних класа, политичка власт потпуно растворена 
у сервису добара, дезорганизација револуционара, нихилистичко без-
нађе широких делова омладине, сервилност великог броја интелектуа-
лаца” (Бадју, 2014a: 143,144; Бадју, 2010б: 315). „Да је суштински садржај 
сваке ᾽демократије᾽ постојање џиновских и сумњивих богатстава, да је 
максима ᾽обогатите се!᾽ алфа и омега овога времена, да је безобзирна 
материјалност профита апсолутни услов сваке прикладне друштвено-
сти, укратко: да је приватно власништво суштина ᾽цивилизације᾽, о томе 
је остварен консензус, након што је, готово два столећа, била одважно 
клеветана теза револуционара који су желели да заврше са једном тако 
јадном ᾽цивилизацијом᾽... један економизам који лично богатство ставља 
у средиште друштвеног опредељења, поново откривена мирна савест 
трговаца на берзи, корумпираних, шпекуланата, финансијера, влада 
које брину искључиво о томе да подрже богаћење богатих: то је визија 
света коју нам предлажу под тријумфалним барјацима цивилизације” 
(Бадју, 2013а:34). Не чуди онда да Бадју преокреће дотадашњу патологи-
зацију комунизма; за њега је капитализам „болест човечанства” (Бадју, 
2014ц), а комунизам „исцељење”. Дијагноза из 50-их и 60-их година про-
шлог века поново постаје актуелна: „Садашњи капитализам има две мо-

22 Чак и саме „реформе” капитализма могуће су тек под притиском револуционарне 
претње, што показује историјско искуство 19. и 20. века. У условима слабљења и 
повлачења ових енергија, капитализам се разобручује у својим најбандитискијим 
облицима. Другим речима, ако заиста хоћемо да реформишемо капиталистички 
систем, морамо тежити да га револуционишемо.
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гућности развоја: или у комунизам или у варварство”23 (Бадју, 2015ц). 
Дакле, ако је комунизам заиста „илузија” и „прошлост”, онда је варвар-
ство неминовно стварност, садашњост и будућност...

Када је реч о историјској операционализацији и „тестирању” кому-
нистичке хипотезе, постоје, по Бадјуу, две њене „велике секвенце”. Прва 
се тиче самог формулисања и инсталирања хипотезе у идејном и друштве-
ном пољу, а друга првог покушаја њеног историјског остварења; тако прва 
„полази од Француске револуције и иде до Париске комуне (1792-1871)”, а 
друга „од Руске до Културне револуције (1917-1976)”. Крај Културне рево-
луције значи и „крај милитантног покрета” који је посебно био интензи-
ван у последњој деценији друге секвенце, а чији је „епицентар, што се 
политичких новина тиче, био Мај 1968. у Француској” (Бадју, 2014a: 129-
131). Али и пре ових великих секвенци и светско-историјских догађаја, 
постојала су у ближој или даљој прошлости дешавања која су износила 
на видело комунистичку хипотезу. Јер, ако је један од њених елемената, 
како смо видели, укидање Државе, онда „као чиста Идеја егалитарности, 
комунистичка хипотеза несумњиво постоји у пракси још од почетака 
постојања Државе. Оног тренутка када се акција маса, у име егалитарне 
правде, супротстави Државној принуди, приметићемо појављивање за-
четака или фрагмената комунистичке хипотезе”. Отуда су све „народне 
побуне, на пример оне робова под Спартаковим вођством, или побуна не-
мачких сељака под вођством Томаса Минцера, примери постојања кому-
нистичких инваријанти у пракси”, као „егалитаристичких, антивласнич-
ких и антиетатистичких тежњи“ потлаченог и побуњеног народа (Бадју, 
2014a:124,125). „Од Спартака до Маоа... од грчких демократских буна до 
деценије 1966/1976. у свету, реч је, у том смислу, о комунизму... Филозоф-
ском, дакле вечном појму бунтовничке субјективности” (Бадју, 2013а: 23). 
Зато је проглашење комунистичке идеје „илузијом” (чему прибегавају 
Фире и слични) бесмислено: „Апсурдно је квалификовати комунистичке 
принципе (у смислу у коме сам то управо изложио) утопијским, као што 
се то често чини. У питању су интелектуалне шеме, увек актуелизоване 
на различите начине” (Бадју, 2014a: 123,124).

Другим речима, докле год постоје класно друштво и његове нејед-
накости, подељени и распарчани рад, раздвојене и зараћене нације, и 
Држава, макар у облику наднационалне глобалне Империје, каква се 
(поново) родила након пада комунизма, постојаће пре или касније, сла-
бије или јаче изражени, отпори и буне оних поробљених и обесправљених 
који жуде за признањем, слободом и једнакошћу. Још једном долазимо до 

23 „Социјализам или варварство” био је назив групе и часописа радикалних францу-
ских социјалиста под вођством Корнелијуса Касторијадиса и Клода Лефора. Група 
је постојала у периоду 1948-1967.
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истог закључка: комунистичка идеја не може умрети или претворити се 
у пуку „илузију” док је на делу поредак који израбљује, тлачи и уништава 
радника и човека, а у људима тиња макар искра „бунтовничке субјек-
тивности”. Та искра није угашена након окончања комунизма у СССР-у и 
Источној Европи, као што није ни почела да тиња тек са његовим посто-
јањем. Иако не у облику „велике секвенце” (која већ представља нешто 
више и јаче, ватру и пожар које светски капиталистички Поредак мора 
озбиљније и дуготрајније да неутралише), видимо присутне ове искре у 
разним алтер/антиглобалистичким или националним покретима, про-
тестима и устанцима од краја 90-их, па све до данас, у којима просијавају 
антисистемске тежње за егалитарном правдом (Ђенова, Сијетл, Порто 
Алегре и Светски социјални форум, „Окупирај Вол Стрит”“, „Анониму-
си”, арапска „пролећа” итд, итд.) Докле год има и буде оваквих покрета и 
побуна, а једино што је заиста илузорно и утопистичко је веровање да их 
неће бити, комунизам ће, у овом или оном облику, у мањој или већој ме-
ри, бити жив и утицајан. Поново се враћамо Марксу: „Комунизам за нас 
није стање које треба да се успостави, нити идеал коме треба да се ствар-
ност саобрази. Комунизмом називамо ми стварно кретање које укида и 
превазилази садање стање. Услови овог кретања рађају се из сада непо-
средно постојеће претпоставке” (Маркс, Енгелс, 1964:34).

По Бадјуовом мишљењу, продужени пропагандни рат против комуни-
зма, непрестано понављање са високих официјелних положаја политичке 
и академске моћи „да је та хипотеза неодржива, чак апсурдна и крими-
нална и да од ње треба одустати”, нужно доводи 2007. до онога чега је нови 
председник Француске Саркози „име”. Изречен у једном говору те године, 
открива се „врховни циљ његовог деловања” – „завршити једном за свагда 
са Мајем ᾽’68.” (Бадју, 2014a: 47,138). Шта та самосвест и порука из Сарко-
зијевог угла значе, Бадју излаже на следећи начин: „Ето шта не можемо да 
поднесемо да се очува, не само реалност, већ и сама идеја... Емпиријски 
комунизам је нестао, то је у реду, али нам то није довољно. Ми хоћемо да 
свака могућа форма комунизма буде такође укинута. Ми хоћемо да чак 
на нивоу хипотезе комунизам... више не може да буде поменут од стране 
било кога” (Бадју, 2014a:50). Дакле, треба напасти саму комунистичку 
идеју, протерати је у (ауто)цензуру неизговореног, и чак немишљеног и 
немисливог, јер је она тај баук који непестано узнемирава владајућу класу 
чији је Саркози експонент. Али, „ако Мај ᾽’68. још увек прогања Саркозија 
и његове пацове, то је због тога што они, не без разлога, претпостављају да 
људи настављају мање или више у њега да верују, или да се према њему 
реферишу” (Бадју, 2014a: 102). Да није тако, чему онда стало враћање на 
нешто што је „прошло” и „умрло” 40, 50 година раније, онај манијакално-
опсесивни, магијски ритуал усмрћивања о коме говори Дерида?
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Зато Бадју доследно понавља да треба изговарати, бранити, али 
и на нови начин формулисати комунистичку идеју и хипотезу. Ста-
ра искуства и формулације и даље су вредне и надахњујуће, али 
нису довољне. Морамо на неки начин почети изнова, јер смо гурну-
ти натраг у доба глобално рестауриране доминације капитализма. 
Стога, за почетак, прво треба инсталирати комунистичку хипотезу 
у идејно поље, омогућити јој да поново заживи и стекне легитими-
тет, након деценија њеног дифамирања и инкриминисања (Бадју, 
2014a: 144; Бадју, 2010б: 315) Из досадашње дефанзиве, треба прећи 
у идејну и практичну офанзиву. „Наш задатак је ᾽покрет отпора᾽ ” 
(Бадју, 2014a: 118). Приврженост Идеји (комунизма) и Врлини, а она 
се у таквим периодима борбеним периодима своди на храброст, 
стално се истиче у Бадјуовим књигама, текстовима и интервјуи-
ма24. Подсећајући редовно на француске јакобинце, Бадју поручује да 
треба „убедити себе да нема ничег смешног или криминалног у томе да 
се има велика идеја” (Badiou, 2010a:66). Штавише, то је услов сваког миса-
оног и практичког пробоја из реалног на чије нас координате присиљава 
владајућа идеологија. Јер, „да бисмо антиципирали креацију нових мо-
гућности, у најмању руку идеолошки, или умно, морамо имати Идеју” 
(Бадју, 2010б: 314). Мотив идеје прогресивно се јавља у Бадјуовом делу, 
а од књиге „Логике светова” он добија „императивну форму: ᾽истинит 
живот᾽ мишљен је као живот према Идеји, против максиме сувременог 
демократског материјализма који нам налаже да живимо без Идеје”25. 
Укратко, „треба научити прави пут, спознати политичку истину и бити 
њом обузет”, „одлучити постати милитант те истине”26 (Бадју, 2010б: 
309; Бадју, 2008ц). 

Насупрот таквом моралном и идејном држању стоји постојећи, ста-
ри свет капитализма (стар и излизан упркос свим својим „иновацијама”, 
„модернизацијама” и технолошким „револуцијама”), са својим догмат-
ским „вредностима” и паролама: „Његов императив, као што је форму-
лисао Гизо, био је: ̓ Богати се!᾽ Можемо га превести као ̓ Живи без идеје!᾽ ”. 
По Бадјуу, одговор том свету је следећи: „Ми морамо рећи да не можемо 
живети без идеје. Морамо рећи: ᾽Имајте храбрости да подржите ту идеју, 

24 „Наша конференција је и конференција посвећена новој храбрости - храбрости 
да потврдимо да можемо појаснити свет и његову будућност у смислу практич-
ног новог значења ове старе речи: комунизам. Тако да могу само закључити: ᾽Хра-
брост!᾽ ” (Taek-Gwang Lee, Žižek, 2016).

25 Сарадници „Едиције” Југославија урадили су 2008. године интервју са Бадјуом, 
објављен у недељнику „НИН“ под насловом „Живот са идејом наспрам нијанси ни-
чега”. Ова организацијa је такође учестовала у до сада једином Бадјуовом госто-
вању у Србији (почетком 2015.), и превела „Чега је Саркози име?” на наш језик.

26 Једна од Бадјуових књига носи назив Philosophy for Militants, 2012.
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а то може бити само комунистичка идеја у свом општем смислу᾽. Зато 
морамо остати савременици Маја ᾽’68. На свој начин, он нам говори да је 
живљење без идеје неподношљиво... Превише људи данас мисли да нема 
алтернативе животу за себе, за сопствене интересе... Као филозофа гово-
рим вам да морамо живети са идејом, и да оно што заслужује да се зове 
стварном политиком почиње са тим уверењем” (Badiou, 2010a:67). Под 
тим јединством филозофско-комунистичке Идеје и истинске Политике, 
мисли се „егалитарна страст, Идеја правде, воља да се раскине са спо-
разумним служењем материјалним добрима, поништење егоизма, не-
толеранција према угњетавању, жеља за престанком постојања државе. 
Апсолутна превага излагања-мноштвеног над представљањем. Истрајна 
милитантна упорност… без иманентне хијерархије, што ја називам ге-
неричношћу” (Бадју, 2013а:23). Самим тим, представа да „подређивање 
рада владајућој класи није неизбежно” (Бадју, 2015ц), и стремљење 
свету који је „ослобођен закона профита и приватног интереса” (Badiou, 
2010a:63). На том револуционарном путу питање језика и именовања 
посебно је важно27, јер одустајање од правих речи, њихово нестајање, 
јесте капитулација пред владајућом идеологијом која хоће да ове речи 
елиминише или обезвреди, будући да оне циљају на неуралгичне тачке 
поретка у чијој служби ова идеологија стоји: „Морамо да покушамо 
задржати речи нашег језика... Морамо бити у стању да даље говоримо 
᾽људи᾽, ᾽радници᾽, ᾽укидање приватне својине᾽ итд. а да ове речи не сма-
трамо застарелим, и да нас саме не сматрамо застарелим... Морамо да 
окончамо језички тероризам који нас изручује нашим непријатељима. 
Одустајање од питања језика, прихватање терора који нам субјективно 
забрањује да изговарамо речи које вређају доминантне сензибилитете, 
представља недопустиви облик угњетавања” (Badiou, 2010a: 64,65). Зато 
је „суштинско питање... повратити означитељ ᾽радник᾽ у дискурс-акцију 
политике” (Бадју, 2014a: 54). „Буржоаској равнодушности, култу новца 
под маском ᾽модернизовања᾽, супротставићемо следеће начело: нема 
напредне политике без новог промишљања појма ᾽радништва᾽… Снаге 
сада треба усмерити ка практичном реконструисању појма радништва” 
(Бадју, Лазарис, Мишел, 2002: 30).

У политичком ангажману заснованом на оваквој филозофско-ко-
мунистичкој хипотези и платформи, који је Бадју иначе спроводио у 
млађим данима у облику конкретних друштвених акција, појављују се 
„нови, органски интелектуалци, спремни да се придруже масама под 
барјаком реорганизоване, интелектуално модернизоване комунистич-

27 „Филозофија се, чак и у обимним радовима где је најапстрактнија и најтежа, бори 
за речи: против речи које лажу, против непрецизних речи, за тачне речи.” (Алтисер, 
1968)
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ке идеје” (Badiou, 2014b). Реч је о „интелектуалцима који су наследници 
политичких битака из последњих деценија”. У погледу (реконструиса-
них) радничких снага са којима се ови „органски” интелектуалци пове-
зују и на које се ослањају, посебан значај се придаје „новим пролетери-
ма који долазе из Африке и другде” (Badiou, 2010a:99) „Цела ствар је у 
томе да се интелектуалци вежу за номадски пролетеријат, посматрају 
га, консултују, разговарају с њим”. На тај начин се ревитализује и реак-
тивира практички савез интелектуалне авангарде и радничке класе као 
упоришне тачке и стратегије револуционарне комунистичке политике у 
циљу измене света28. Поред (номадског) пролетеријата, револуционарни 
потенцијал наравно има и бунтовна, антисистемска омладина: „Требало 
би да интелектуалци и различити представници младих људи буду ор-
гански повезани, најпре локалним а потом општим искуствима” (Бадју, 
2016:67,68). У сваком случају, Бадју не губи наду у могућности темељне 
промене постојећег друштвеног поретка. По њему, догађаји широм света 
из ранијих година показују стварање радикалног покрета састављеног од 
студената, омладине, радника и имиграната. Завршавајући први одељак 
„Комунистичке хипотезе” под насловом „Ми смо још увек савременици 
Маја ᾽’68.”, Бадју борбено и оптимистички закључује: „Радикалан рас-
кид са капитало-парламентаризмом29, политика изумљена на базич-
ном нивоу људске стварности, и суверенитет идеје: све је ту, и то ће нас 
одвратити од овог филма катастрофе и подсетити нас на наш устанак” 
(Badiou, 2010a: 100). А да ни у 82. години не губи идејни и радни елан у 
одбрани и промовисању идеја револуције говори његова најновија, тек 
28 „Спајање марксистичке теорије и радничког покрета је најважнији догађај у чита-

вој историји класне борбе, тј. практично у целој људској историји.” (Алтисер, 1968)
29 Бадју тако именује доминантан економско-политички склоп у коме су „демократ-

ске”, „парламентарне” владе, како је већ Маркс говорио, само „опуномоћеници 
капитала” (Бадју, 2013а: 34,35; Бадју, 2013б: 22; Бадју, 2014ц; Badiou, Gauchet). 
Јер, „ако је демократија репрезентација, она је најпре репрезентација генералног 
система чије обрисе носи. Другим речима: изборна демократија је репрезентатив-
на само уколико је, пре свега, консензуална репрезентација капитализма” (Бадју, 
2014a: 114). „С обзиром на то да ᾽демократска᾽ политика не значи ништа више од 
жељне спремности да се служи потребама банака, њено право име је ᾽капитало-
парламентаризам᾽ ” (Badiou, 2010a: 98-99). Стога Бадју, иако је „данас, на неки 
начин, забрањено да човек не буде демократа” (Бадју, 2014ц), у предговору ита-
лијанском издању својих „Mетаполитика” отворено каже: „Данас се непријатељ не 
зове Империја или Капитал. Зове се Демократија” (Badiou, 2005:xxvIII). „Данас 
морамо критиковати демократски фетиш пре него капитализам” (Бадју, 2008б: 
193). То не значи да капитализам није непријатељ, и да га не треба критиковати (све 
у Бадјуовом делу и ангажману говори супротно), већ следеће: „Не само да мислим 
да је капитализам као систем непријатељ људске еманципације. Такође мислим да 
данас нема значаја идеја да се против њега боримо директно, јер је капитализам 
апстрактан и објективан систем, структурална доминација. Зато се морамо борити 
против политичког израза капитализма, а не директно против његовог економског 
имагинарија” (Badiou, 2006).
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изашла књига „Петроград, Шангај. Две револуције 20. века” (Petrograd, 
Shanghaï. Les deux révolutions du XXe siècle, 2018). Тумачећи Октобарску и 
Културну револуцију, Бадју поново указује на „Догађај”, који у његовој 
филозофији означава дешавање оног „немогућег”, a што су ове две рево-
луције демонстрирале у историјској реалности. Зато је даље проучавање 
ових револуција корисно за све оне који верују у будућност комунизма. 
Тим поводом Бадју каже: „Ми смо на новом почетку, на новом акценто-
вању фундаменталних тачака марксистичке мисли... Све оно што је код 
Маркса и Лењина било на теоријском нивоу, али је експериментисано и 
тестирано у Маоовој Кини – мора да управља реконституцијом глобалне 
комунистичке струје” (Badiou, 2018).

7.Жижековафилозофско-комунистичкаофанзива

Подстакнути Бадјуовом надахнутом и борбеном комунистичком 
хипотезом, велики број филозофа и интелектуалаца почео је да даје свој 
допринос њеном промовисању. Ако комунизам у Фиреово време заиста 
„нестаје у некој врсти ништавила”, можемо рећи да се петнаестак година 
касније диже као Феникс из пепела. Бар у интелектуалној продукцији и 
јавности (а без револуционарне теорије нема револуционарног покрета, 
говорио је Лењин). У том ангажману на рехабилитацији и реактивирању 
комунистичке идеје Бадјуу се посебно придружио словеначки филозоф 
Славој Жижек (1949). Њих двојица, заједно са другим сарадницима, већ 
десет година организују конференције посвећене „идеји комунизма”. 
На првој конференцији, одржаној марта 2009. у Лондону, под покро-
витељством „Биркбек Института за хуманистику” (The Birkbeck Institute 
for the Humanities), чији је Жижек међународни директор, учестовали су 
бројни познати филозофи и теоретичари, као што су Тери Иглтон, Анто-
нио-Тони Негри, Мајкл Харт, Жан-Лик Нанси, Жак Рансијер, Ђани Ва-
тимо (на трећој конференцији 2016. овом саставу се придружио Етјен 
Балибар). Како се каже у уводнику зборника са конференције, њени уче-
сници, „иако долазе из различитих перспектива и пројеката, деле тезу да 
треба остати веран имену ‘комунизам’ (Douzinas, Žižek, 2010: vIII), одно-
сно, „без обзира на њихов приступ, морали су се сложити да данас реч 
‘комунизам’ може и мора поново добити позитивну вредност” (Badiou, 
2010a: 37). Колика је била заинтересованост за идеју комунизма говори 
чињеница да је првобитно изнајмљена сала за 180 људи, да би на крају 
конференција морала да се одржи у главној сали Института, где је било 
присутно 900 људи, са видео-линком за још 300 људи. Ова конференција 
може се узети за преломан догађај у рецепцији и статусу идеје комуни-
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зма у савременој филозофији, друштвеној теорији и јавности. Она озна-
чава тренутак када мислиоци привржени овој идеји, отворено и самоу-
верено је заступајући, прелазе из дефанзивне у офанзивну позицију, а 
због свог иначе значајног укупног филозофског рада и статуса, допри-
носе расту њене популарности у медијима и широј јавности. На инте-
лектуалној и јавној сцени појављује се нова самосвест и самопоуздање 
комунистичких мислилаца, који више не бране толико саму идеју ко-
мунизма, доказују њену исправност и важност, правдају се пред бучним 
и агресивним оптужбама, како је ранијих деценија био случај, већ пре 
нападају постојећи систем, његову материјалну (економску, политичку, 
војну) и идеолошку (медијску, уметничку, литерарну, теоријску) (ре)
продукцију из перспективе поново задобијене легитимности, експли-
цитности и моћи комунистичке идеје.

О тој битној промени позиције Жижек говори на себи својствен оштар 
и директан начин: „Страна коју овдје заузимамо је, дакако, страна кому-
низма....умјесто да постављамо очито питање ᾽Је ли идеја комунизма да-
нас још увијек актуална, може ли још увијек бити примијењена као сред-
ство анализе и политичка пракса?᾽ требали бисмо поставити супротно 
питање: ᾽Како наша данашња ситуација изгледа из перспективе кому-
нистичке идеје?᾽ ” (Жижек, 2010: 14). Књига у којој стоје ове речи зове се, 
са јасном референцом на чувено место из Маркса, „Прво као трагедија, 
онда као фарса” (First as Tragedy, Then as Farce, 2009), и односи се на „две 
смрти неолиберализма” (како гласи превод књиге у хрватском издању). 
Једна каснија Жижекова књига носи наслов „Незгода у рају. Од краја ис-
торије до краја капитализма” (Trouble in Paradise: From the End of History 
to the End of Capitalism, 2015). Дакле, уместо дотадашњих објава „смрти” 
и „краја” (идеји) комунизма, величања или оповргавања тих теза, чиме 
комунизам у оба случаја остаје на оптуженичкој клупи, сада стране у 
„судници” мењају места, и отворено се говори о (другој) смрти неоли-
берализма и смрти капитализма. Иако ови изрази нису сасвим „реа-
листични” (неолиберализам и капитализам и даље су живи и жилави), 
њихов јасан реторички и перформативни набој одсликава једну несум-
њиво нову и сасвим реалну историјску ситуацију, нарочито након 2008. 
године, почетка последње и још трајуће глобалне кризе неолиберализма 
и капитализма. Ова криза дефинитиво поново ставља капитализам и 
његову (нео)либералну идеологију пред строги критички суд мишљења 
и историје, чиме се тежиште оптужбе и одбране са социјализма и кому-
низма неповратно пребацује на капитализам и либерализам. Фиреове 
речи с почетка 90-их: „Запад је богат, све богатији, и понет је економским 
напретком; западни капитализам проживљава најлепше дане”, сада су 
већ далека прошлост. О тим „смртима“ доминантног економско-поли-



Марио Калик84

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X (2018): стр. 53-96

тичког система који се сматрао сасвим функционалним и стабилним, и 
његове идеологије која је проглашена за глобално свемоћну и вечну, као 
и повратку историје након пребрзог и олаког проглашења њеног краја 
две деценије раније, Жижек каже: „На почетку друге деценије новог 
века, пост-хладноратовско самозадовољство је готово. Економска кри-
за је сазрела у потпуну политичку кризу која делегитимише политичке 
системе и дистанцира људе од капиталистичке идеологије. Нови анта-
гонизми и борбе се развијају око одбране државе благостања на Западу, 
програмског искључивања великих група људи из економске активно-
сти и политичког учешћа, и еколошких страхова. Ако је 1989. била прва 
година новог светског поретка, 2001. је најавила његов пад, а колапс бан-
карског система 2008. означио је почетак повратка у пуну историју. Ако 
је то био наш ᾽нови светски поредак’, он је најкраћи који је свет икад 
видео” (Douzinas, Žižek, 2010: vII-vIII). „Чини се стога да је Фукујамина 
утопија 1990-их морала умријети двапут, будући да колапс либерално 
демократске политичке утопије 11. рујна није утјецао на економску уто-
пију глобалнога тржишног капитализма; ако финанцијски крах 2008. 
има повијесно значење, онда га има као знак краја економске стране Фу-
кујамина сна.” (Жижек, 2010:13) „Дуга ноћ левице се приближава крају. 
Пораз, осуђивања и очај 80-их и 90-их година, тријумфалистички ᾽крај 
историје᾽, униполарни свет америчке хегемоније – све ово брзо постаје 
стара вест.” (Douzinas, Žižek, 2010: vII) „Либерали су одавно изгубили 
право да суде.” (Žižek, 2009: 76) „Поука ове приче: вријеме либерално-
демократске моралистичке уцјене је окончано. Наша се страна више 
не мора испричавати, док би другој страни било боље да ускоро почне.” 
(Жижек, 2010:16)

„Повратак историје довео је до новог интересовања за радикалне 
идеје и политику.” (Douzinas, Žižek, 2010: vIII) Отуда нова, свежа и жи-
вахна актуелност комунизма, која исијава у радовима и наступима мно-
гих мислилаца последњих десет година. Комунизму, његовој утопијској 
и еманципаторској идеји, поново се указује изричита верност и оданост: 
„Наш задатак је стога остати веран овој вечној идеји комунизма: егали-
тарном духу који се остао жив хиљадама година у побунама и утопијским 
сновима, у радикалним покретима од Спартака до Томаса Минцера, 
укључујући и велике религије (будизам против хиндуизма, таоизам или 
легализам насупрот конфучијанизму итд.)” (Žižek, 2011). „Данас би наша 
порука требала бити иста: допуштено је знати и потпуно се упустити у 
комунизам, изнова дјеловати с пуном оданошћу комунистичкој Идеји.” 
(Жижек, 2010:16) Да би подигао самопоуздање оних који се идејно и прак-
тично боре за ову идеју, а који морају бити спремни на нова искушења, 
ударце и поразе који сасвим сигурно, као и у прошлости, стоје на путу 
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њене реализације, Жижек наводи једно место из Лењиновог текста „О 
успону на високу планину”, где се комунистичка пракса на неки начин 
изједначава са издржљивошћу и несаломивошћу сизифовског посла, а 
посебно Бекетове речи које треба да очувају и подигну „комунистички 
морал”: „Комунистичка идеја стога и даље опстаје:   она преживљава неус-
пехе своје реализације као баук који се враћа изнова и изнова, у бескрај-
ној упорности коју најбоље рекапитулирају речи из Бекетовог ᾽Worstward 
Ho᾽: ̓ Покушај поново. Опет не успи. Не успи боље᾽... Данас, више него икад, 
треба инсистирати на томе што Бадју назива ᾽вечном᾽ Идејом комунизма 
или комунистичким ᾽инваријантима᾽... До данас, до садашњег историј-
ског тренутка, ова вечна идеја функционисала је управо као платоновска 
идеја која траје, враћајући се поново и поново након сваког свог пораза” 
(Douzinas, Žižek, 2010: 217/Žižek, 2009: 86,125,126). Зато Жижек поручује 
свима који осећају извесне симпатије и склоност ка комунистичкој идеји: 
„Не плашите се, придружите нам се, вратите се!”. На таласу овог ентузи-
јазма и активизма, наредне конференције о идеји комунизма, у Жижеко-
вој и Бадјуовој организацији, одржане су у Берлину 2010, Њујорку 2011. и 
Сеулу 2016. Поред њих, поводом сличних тема, одржане су конференције 
у Паризу 2010. и 2017, и Атини и Риму 2017.

Жижек, познат по својој идејној и вербалној провокативности, отво-
рено заговара не само повратак Марксу30, већ како видимо, и Лењину, 
што посебно звучи „саблажњиво” и „јеретички” у свести оних навиклих 
на „грађанске слободе”, „дијалог” и „толеранцију”. Подсећајући на Лењи-
ново „рушење свих опортунистичких компромиса” и „заузимање ради-
калне позиције” (Жижек, 2001: 125), једног Лењина-у-настајању, баченог 
у отворену и контингентну историјску ситуацију, на његову комбинацију 
трезвене луцидности и револуционарне одлучности, Жижек последњих 
две деценије у низу књига реафирмише Лењинову мисао и политичку 
праксу: „Понављање Лењина” (Repeating Lenin, 2001); „Револуција пред 
вратима: Жижек о Лењину, списи из 1917” (Revolution at the Gates: Žižek 
on Lenin, the 1917 Writings, 2002); „Освежени Лењин. Ка политици истине” 
(Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth, 2007); и „Лењин 2017. Сећање, 
понављање и прорађивање” (Lenin 2017. Remembering, Repeating, and 
Working Through, 2017). Неће бити да Лењин за собом не оставља баш 
никакво наслеђе, како је мислио и писао Фире сада већ давне 1995... Ту 
су и књиге других револуционарних теоретичара и вођа, за које Жижек 
пише уводнике, бранећи револуционарну диктатуру и терор (Троцки – 
30 Поводом 150 година од његовог објављивања, Жижек за ново издање „Комуни-

стичког манифеста” пише уводник „Баук и даље кружи” (The Spectre is Still Roaming 
Around! . An Introduction to the 150th Anniversary Edition of The Communist Manifesto: 
1848-1998), а двадесет година касније, обележавајући 200-годишњицу Марксовог 
рођења, са двојицом сарадника издаје књигу „Читање Маркса” (Reading Marx, 2018).
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„Тероризам и комунизам”, 2007; Робеспјер – „Врлина и терор”, 2007), а 
у књизи „У одбрану изгубљених ствари” (In Defense of Lost Causes, 2008), 
указује да револуционарне „ствари” нису неповратно изгубљене, што 
се види већ из наслова одељака књиге („Либерална утопија”, „Поновно 
сагледавање стаљинизма или како је Стаљин очувао човекову хуманост”, 
„Да ли нам је потребан један нови свет?”, „Поуке Културне револуције”, 
„Дајмо шансу диктатури пролетеријата!”). На крају, Жижек пише увод-
ник и за књигу Мао Це Тунга „О пракси и противречности” (2017).

Одређујући ближе идеју комунизма, и супротстављајући се ономе 
што се, нарочито у државном спасавању банкарског капитала, показао 
као „modus vivendi 2000-их”, а то је „социјализам за банке, капитализам 
за сиромашне” (Douzinas, Žižek, 2010: vII), Жижек каже да „антикапита-
лизам мора бити крајњи циљ, хоризонт свеукупне активности еманци-
паторске политике” (Žižek, 2013: 195). Пошто је будућност у том погледу 
отворена, сам комунизам не узима се толико као решење овог проблема, 
већ пре као његово именовање, означавање „тешког задатка пробоја изван 
ограничења тржишно-државног оквира” (Douzinas, Žižek, 2010:219/Žižek, 
2009: 129). Поред ове стандардне комунистичке критике капитализма, 
Жижек се у свом разумевању комунизма посебно ослања на појам „зајед-
ничког” (common), односно „заједничких ствари” (commons), које су раз-
вили Антонио Негри и Мајкл Харт. Примећујући да у савременом капи-
тализму „постоје четири антагонизма: магловита пријетња еколошком 
катастрофом, неприкладност термина ᾽приватно власништво᾽ у контек-
сту тзв. ᾽интелектуалног власништва᾽, друштвене и етичке посљедице 
нових техно-знанствених проналазака (напосе у биогенетици), те на-
посљетку, иако не и најмање важно, нови облици апартхејда, нови зидови 
и сиромашна предграђа” (Жижек, 2008: 18), Жижек наводи да смо „усред 
новог процеса приватизације друштвеног, успостављања нових ограда” 
(Žižek, 2009: 144). Неолиберална капиталистичка експлоатација и доми-
нација узимају облик нових ограђивања ствари које треба да буду зајед-
ничке свима. Њиховом приватизацијом у корист малобројних власника, 
а на штету друштвене већине, капитализам искључује милионе људи 
из власништва и управљања над заједничким добром (commonwealth31), 
разарајући тако друштвену заједницу. Ове заједничке ствари чине „оно 
заједничко културе, непосредне подруштвовљене облике ᾽когнитивног’ 
капитала, примарни језик, наша средства комуницирања и образовања, 
али такођер и заједничка инфраструктура јавнога пријевоза, електрична 
енергија, пошта, итд... То су затим заједничке ствари извањске природе 
којима пријети загађење и искориштавање (од нафте до шума и природ-
31 Commonwealth је назив књиге Негрија и Харта из 2009. године, и представља део 

циклуса коме претходи „Империја” (Empire, 2000) и „Мноштво” (Multitude, 2004).
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ног свијета као таквог), потом заједничко унутрашње природе (биогенет-
ско наслијеђе човјечанства)” (Жижек, 2008: 18), и на крају „заједничко 
као онај универзални простора човечанства из кога нико не треба да буде 
искључен” (Žižek, 2011).

Везујући комунизам за „заједничко и заједницу, што показује и ети-
мологија ових речи (communism/common/community), враћајући комуни-
зму на тај начин његово изворно значење (као афирмације друштвеног 
власништва спрам приватног, и општег добра спрам себичне користи), 
Жижек сматра да „управо ова референца на ᾽заједничко᾽ оправдава ус-
крснуће појма комунизма: она нам омогућава уочити напредовање 
᾽окруживања᾽ заједничког као процеса пролетеризације оних који су 
искључени из властите бити, пролетеризације која такођер указује на 
експлоатацију” (Жижек, 2008: 18). „Комунизам се, враћањем концепту 
᾽заједничког᾽, супротставља капиталистичким приватизацијама у циљу 
изградње новог заједничког добра” (Douzinas, Žižek, 2010: Ix). Стога, го-
ворећи о протестима у којима је и сам учествовао (Occupy Wall Street), 
и оповргавајући искривљене и злонамерне дисквалификације које су 
стизале из кругова медијског и политичког естаблишмента, Жижек 
поручује да „једини смисао у којем су протестанти ‚комунисти‘ јесте 
да се брину о ономе заједничком – заједничкој природи, знању – које 
систем угрожава” (Žižek, 2013: 198). Ипак, пошто „свака од ових борби 
дијели заједничку свијест о деструктивним потенцијалима, све до само-
уништења човјечанства као таквог, уколико се капиталистичкој логици 
искључивања таквих заједничкости даде маха”, Жижек не крије да ова-
ква „приватизација представља насилан чин којем би се такођер требали 
одупријети насиљем уколико је оно потребно” (Жижек, 2008: 18). Будући 
да је овај савремени процес капиталистичке приватизације и пролетери-
зације постао општи, „јер, сви смо ми искључени, како од природе тако 
и од наше симболичке супстанције”, и дубински, јер угрожава не само 
сферу рада и радничку класу, већ захвата и читаво спољашње окружење 
(еколошку сферу), друштвени простор, и на крају нашу унутрашњу, пси-
хичку и телесну природу (геном), „оно што нас уједињује у супротно-
сти је с класичном сликом пролетера који ᾽не могу изгубити ништа осим 
својих окова᾽ – ми се налазимо у опасности да изгубимо све”. Зато и нова 
еманципаторска политика неће и не може бити „деловање неког парти-
куларног друштвеног актера, него разорна комбинација разнородних 
актера” (Жижек, 2008: 19/Žižek, 2009: 92, 99). Жижек на тај начин још 
више проширује простор потенцијалног револуционарног субјективите-
та у односу на Бадјуа, укључујући у њега практично сваког појединца 
који постаје свестан варварске и аутодеструктивне логике капитали-
стичког система.
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8.РеактивацијаМарксаусавременојтеоријииполитици

Од осталих имена која последњих три деценије и даље предано раде 
на радикално левој критици капитализма, либерализма, империјализма, 
корпоративизма, екоцида итд., и на очувању и снажењу Марксових, ко-
мунистичких и револуционарних идеја у савременом мишљењу и свести 
овде можемо споменути само она најистакнутија (неки нису више међу 
живима, али су се до краја залагали за ове идеје): Жак Рансијер, Пјер 
Бурдје, Етјен Балибар, Данијел Бенсаид, Режис Дебре, Михаел Леви, 
Самир Амин, Статис Кувелакис, Бруно Бостелс, Антонио Негри, Мајкл 
Харт, Ђани Ватимо, Дијего Фузаро, Тери Иглтон, Ерик Хобсбаум, Тарик 
Али, Алекс Калињикос, Алберто Тоскано, Имануел Волерстин, Дејвид 
Харви, Терел Карвер, Том Рокмор, Мајкл Лебовиц, Бертел Олман, Елен 
Меиксинс Вуд, Џоди Дин, Михаел Хајнрих, Фред Мозли, Џон Белами 
Фостер, Пол Баркет итд. Да ова ренесанса и ново признање и поштовање 
Марксове мисли не остаје само унутар уских интелектуалних, теориј-
ских или академских оквира, већ задобија све већи простор и симпатије 
у широј јавности, показује анкета ББЦ-а у којој је Маркс 1999. прогла-
шен „највећим мислиоцем миленијума” (BBC News, 1999). А ове 2018, 
када се обележава 200 година од његовог рођења, Маркс се вратио и у 
највишу светску политику. Кина је обележила годишњицу импозантном 
државном прославом, на којој је њен председник Си Ђинпинг рекао: „Ми 
се данас сећамо Маркса да бисмо одали признање највећем мислиоцу 
у историји човечанства, и такође објавили нашу чврсту веру у научну 
истину марксизма” (South China Morning Post, 2018). „Марксова мисао и 
теорија су из његовог доба, али га и превазилазе. Они су суштина духа 
тог времена и суштина духа читавог човечанства... Због тога ће она увек 
моћи да остане млада” (xinhuanet, 2018). „Она је за нас моћно идеолошко 
оружје да разумемо свет, схватимо његове законе, трагамо за истином и 
свет променимо” (Quartz, 2018). Истовремено, Си је позвао кинеске ру-
ководиоце и чланове Партије да се озбиљније посвете проучавању Мани-
феста и других Марксових дела, а у медијима се вишедневно приказивао 
едукативни програм под насловом „Маркс је био у праву” (CNN, 2018)32. 
Иако смо, наравно, свесни да кинеско руководство на овај начин идео-
32 Тери Иглтон у својој књизи објашњава зашто је Маркс био у праву, и зашто је његова 

мисао и даље актуелна, стално се враћајући и опседајући капитализам: „Шта ако 
није застарео марксизам, него управо капитализам?...Према томе, има нешто нео-
бично статично и репетитивно y вези с овим најдинамичнијим од свих историјских 
режима. Чињеница да његова суштинска логика остаје прилично константна јесте 
разлог што његова марксистичка критика остаје углавном основана...Марксизам је 
критика капитализма – најпроницљивија, најригорознија, најсвеобухватнија кри-
тика своје врсте која је икад покренута...Следи, дакле, да све док је капитализам 
и даље y оптицају, и марксизам мора да буде. Само тако што ће свог противника 
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лошки учвршћује своју власт, и показује амбицију за великом улогом у 
светској политици, не може се не приметити да су, бар на равни јавног 
говора, после некадашњих декларација о „смрти” комунизма и „реквије-
ма” за Маркса, на дневни ред историје дошле неке друге објаве, тј. да се 
однос према Марксу битно мења. То још више потврђује чињеница да су 
о Марксовој вредности, и у његову одбрану, почели да проговарају чак 
и неки највиши представници ЕУ. Тако је председник Европске комиси-
је Жан-Клод Јункер учествовао у прослави 200-годишњице Марксовог 
рођења у његовом родном месту Триру, на којој је откривен Марксов спо-
меник који су направили управо Кинези. У свом говору Јункер је рекао: 
„Карл Маркс је био филозоф који је са креативном аспирацијом разми-
шљао о будућности, а данас се он узима за ствари за које није одговоран 
и које није изазвао, јер су многе ствари које је написао прерађене у нешто 
супротно. Човек мора да разуме Карла Маркса из контекста његовог вре-
мена и да нема предрасуда на основу накнадних гледања, таквих суђења 
не би требало да буде” (Independent, 2018). Јункера су од одласка на про-
славу покушали да одврате чланови Кокуса америчког Конгреса „Жртве 
комунизма”, пореклом из бивших комунистичких земаља Источне Ев-
ропе. У свом писму поновили су старе оптужбе: „Насиље и марксизам 
иду руку под руку”, „марксистички диктатори који су масакрирали соп-
ствени народ примењивали су комунистичку идеологију у политичкој 
пракси”, и „са билансом од више од 100 милиона убијених широм света, 
Марксова идеологија је најдеструктивнија у људској историји” (Yahoo 
Finance, 2018). Са америчким конгресменима се посебно слаже некада-
шњи европски функционер Карл Билт (Билт, 2018), а своје незадовољ-
ство дизањем споменика Марксу изразио је немачки председник Франк 
Валтер Штајнмајер (Вечерње новости, 2018). Ипак, све ово није спре-
чило Јункера да оде у Трир, и тамо одржи пригодан говор у Марксову 
част. Времена се мењају, и „антитоталитарни” дискурс који је дуго ана-
темисао Маркса и комунизам, изобличавајући их у мрачну злочинач-
ку идео(пато)логију одговорну за „више од 100 милиона убијених” (?!)33, 
очигледно губи на снази. Не треба ли се онда запитати није ли Лењин, 
бар делимично, био у праву када је рекао да је „марксистичка доктрина 
свемоћна јер је истинита“ (Лењин, 1913)? Јер, како објаснити ову жилаву 
актуелност Марксове мисли и након нестанка великих и моћних кому-
нистичких апарата државе и идеологије који су је подупирали, поготово 
у филозофским и теоријским круговима, по природи ствари осетљивији-

послати y пензију може и сам да оде y пензију. А последњи пут кад смо га видели, 
капитализам је изгледао живахно као и увек” (Иглтон, 2016: 12, 19).

33 Бадју поводом разбацивања оваквим суманутим цифрама каже: „У једном телеви-
зијском дијалогу, предочена ми је процена о 200 милиона мртвих у гулагу! У том 
случају, у Русији више не би било никога” (Badiou, 2018).
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ма за питање истине? Можда стога пре важи да је та мисао моћна јер је 
истинита, него што је истинита јер је (била) моћна...

Зато завршавамо овај рад речима надахнутог и истрајног маркси-
стичког мислиоца и активисте Данијела Бенсаида који је рано преминуо 
2010. године: „У она времена контраформације и неолибералне реакције, 
Маркс је постао ᾽мртав пас᾽... Френсис Фукујама је донео декрет о крају 
историје. У ᾽Прошлости једне илузије᾽, Франсоа Фире је тврдио да затва-
ра досије о комунизму: случај решен. Имобилизован у својој тржишној 
вечности, капитализам је постао ненадмашив хоризонт свег времена... 
Марксизам који је преживео био је нападнут са свих страна. Поновно 
критичко читање Маркса представљао је сам по себи гест отпора, одби-
јање да се подвргнете противничким струјама, одлуку да размишљате 
супротно ᾽здравом разуму᾽, уверени да темељна критика која се налази 
у „Капиталу” не може бити застарела. Јер њена актуелност је актуелност 
њеног објекта, њеног интимног и неумољивог непријатеља: самог капи-
тала – незаситог вампира и фетиш-аутомата, сада инвазивнијег више 
него икад... Смрт Маркса и авангарди? Крај историје, крај комунизма? 
Крајеви никад не завршавају крајем. Историја узвраћа ударац. После 
Сијетла, Ђенове и Порто Алегреа, она је повратила своју боју. Духови 
се комешају. Повратници долазе да поремете мир утврђеног поретка” 
(Bensaïd, 2009: Ix,x). Ове речи показују да има оних који не издају и 
никад се не предају, чак ни онда када их читава историјска стварност 
и глобална хегемонија непријатељске идеологије наизглед потпуно де-
мантује, галамећи како је све оно у шта верују „илузорно”, „ништавно” 
и „мртво”. Управо то је она храброст на коју позива Бадју: определити 
се за (комунистичку) Идеју и Истину, заузети њено упориште ма колико 
деловало „немогуће”, и у њему борити се и издржати упркос свом отпо-
ру и нападу „реалности”. Данијел Бенсаид је био милитант те Истине и 
те Идеје. Такви су сви они који и даље верују да нам Марксова мисао, 
комунизам и ᾽’68. говоре Истину о свету у коме још увек живимо, и који 
се неће ослободити ових баука све док не буде коначно отпремљен на 
сметлиште историје.
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Summary: During the 20th century, Marxism, socialism and communism 
were controversial ideas and projects that had mass supporters, but also oppo-
nents. After the fall of the Berlin Wall and the end of the Cold War, this controversy 
disappeared from the global historical and conceptual scene. Dominant theoreti-
cal and ideological productions were established around the dogmatic consensus 
on the irrevocable “end” and “death” of Marks᾽s thought and communism, and the 
“eternal” victory of capitalism and “liberal democracy”. The Marxist and Commu-
nist project were completely reduced and identified with “totalitarianism”, “mas-
sive crimes”, “madness”, etc.; their criminalization, pathologization and sataniza-
tion were at work. The author interprets this process as an ideological offensive 
that should sabotage any revolutionary change of the established order of world 
capitalism. Taking Sartre᾽s thought that “Marxism remains the philosophy of our 
time” as the basis, he poinst to the ideas and thinkers who in the last decades have 
resisted the rejection of Marx and communism on the dump of history. Jacques 
Derrida, Alain Badiou and Slavoj Žižek stand out as particularly important ones. 
There is a noticeable return to Marx, communism and revolutionary ideals of ᾽’68 
on the contemporary intellectual scene. The cause of this reactivation should be 
sought in the restoration of capitalism in a form that resembles the 19th century, 
when Marx’s, communist and the idea of   the socialist revolution were born.
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