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manner, due to undcrdcvclopcd infrastrt1ctвrc апd indвstry, Ьвt a1so bccausc of adverse 
intemationa1 and rcgional cconoшic climatc at Uшt tiшc. Sociologists and political 
scicntists oftcn ncglcct lhc blggcst obstaclc to nюclcrnization of sшall countrics .
forcign political factors and factors 01· tl1c intcrnaitona1 шarkct. Closcncss of econoш1-
cally and politically expansionist grcat powcrs has tragically haшpcrcd tће шodcm
ization of Eastcrn Europc. 

Љубодраг Ди.миh УДК 930.1 

Историографија и идеологија -
Југословенско искуство 

1945-1955.1 

Апстракт: Место и улога истоrиоrрафијс у првим годинама власти КПЈ 

након пpyror светског рата. Прствnрање историографије у инструмент 

идеолошког образовюы1 и rшртијскс пропаганде. Однос партијског пропа

га~щпо-идеолошкоr апnрата и грађанске историографије. Идеолошке ко

мисије и нови историјски институти юю инструмената у процесу ствараља 

идсолоrизовшrс, ,,класне" слике прошлости. Захтеви п;:~укс и захтеви дневне 

политике. 

:Критичност и критичка оријснтаl(ија у историографији не могу се 
досегнути једно и за сва врсмсн<1, всh ес критичност стално искушава 
и усrшршава на новим шпшын,н1 и проблемима, и у тематици и у ме
то[(ологији истраживаља, које развој историјске науке непрестано изно
ва □ остаrзља.2 Генерација српских историчара и оних који су са "маском" 
историчара на ли1~у, а идеологијом "r-.-1арксизма-лељинизма" у мислима 
и срцу нnстојали да ес баве историјом, посебно савременом, у првим го
динама након !1 светског рата, у вrсмсну и окружељу препуном идео
лошких инструмснтнлнзација прошлости у имс "вш1шх циљева", у усло
вима културе коју су 06слсжав3лс, опрс!)ивалс и ограничавале општа 
културна заостнлост и директиве пнрт11јског апарата за <1ппацију и про
паганду, суочена са всh зr-штнш ... -1 истор11ографским наслсђСЈ\·i "критичке 
историографије", на веома особен начин јс преиспитивала и трагала за 
.,врлином криточности''. 

Прс11с11ит11вати историографију насталу у првој деценији након II 
светског рата, ,,rазумсти" љена ипсолmнка усијаља, препознати и иден
тификовати помаљаље и јшзљаљс "кrитичкс историографије" суочава 
историчара са бројним питаљима која проистичу из особености после
ратног времена, ю1рактсра српског и југословенског друштва, улоге 
партије у љсr•луј функције агитпроп апарата, места историчара у 
друштпсном животу. 

Прпе послератне године биле су време "набијено енергијом" осло
бођеном у рату и богато историјским појавама и процсснl\·Ш са испрепле-

Текст К()ј11 јс пrсд чнтаоцем rтрсдстављ<1 нс·тат1ю r1rонтрс1ю лрсдnвы1,е одржано на Колар•1евом 
народном унивср:н~тсту у Бсоrтаду 26.4.!(N4. rод1щс, у оквиру циклуса .,Путеви крити,1ке 
11сторr1ограф11јс". 
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тсним узроцима и последшџ1ма. Снст јс изашао нз nслнког рата "опте
реhен" свим проживљеним и 11011сљен на победнике и побеђене. Ратна коа
лиција победника нагрижена сукобима интереса. сумњичс1ы1ма, неповере
њем, противречностима 11руштвсноr ра-зноја распала ес остављајуhи тешко 
наслеђе. Политика интересних сфера. блоковска по11сла света, трка у нао
ружању, пропагандни и 11дсолошк11 спорови и обрачуни. сукоби око 

уређеља граница и друго, одлике су времена у коме јс шбачена крилатица 
,,о ~возд~ној завеси", упуhсн позив на "крсташки рат'' против комунизма, 
на ЈСДНОЈ, и захтев да ес дефинитивно л11кшщ11ра и сатре "светска реак
ција", на другој страни, избио први, 110 тада незамислив сукоб између ко
мунистичких партија и социјалнспРtких зс},1аља. почела ;џ1 ес руше коло
нијална царства и настаје "трсhи" свет. На унутрашњем плану то је било 
време обнове и изградље земље. првог 11стоrо1џ111111,сг плана, радних ак
ција, пруга и rрщ1илишта, аграрне реформе, колтшзш1ијс, колективизаци
је села, великих камш11ы1 на 01шсмс1ышању. борбе за сrзсрозападнс гра
нице, али и терора, лрннупс. страха. ра3nлш11hнвања пораженог неприја
теља, прве (1946) и друге (1948) н,щ11онал11зшщјс, I устава, V конгреса, су
коба са Информбироом, економске Г,лпк:щс, Голог отока, контролисаних 
информација и контролисаног ж111юта, револу1џюнарноr заноса за једне и 
,,великог страха" за друге, време у коr-.-1с јс постојао привид да је оства
риваље циљева социјализма у најближој перспективи, године скромног 
живота и сталног стезања канша юща ес - како то и сликовито описују 
учесници у кљижевним полемикама - живело између "херојске прошлости 
и још сјајн~1јс будућности".' 

Историчар са наших простоrа. као ,,чедо свога времена", тешко се 
могао, у посматраљу прошлости. поссfiно "јучсрашље стварности", одво
јити 011 свега проживљеног у рату и "11ож1шљсноr" у првим послератним 
годинама. Размере догађаја у којима јс као саврсмсннк у•1сст1ювао, поре
метиле су љегову "сјајну усамљеност" 11 историчар ес нашао - у догађају. 
Таква по:щција несумњиво да јс 011тсрсh11внла. nли и искушавала критичку 
свест. Пред њим се подједнако као и пред љеговим колегама на западу 
Европе отворила потреба за преиспитиваљем прошлости - прсисrштнна
њем метода историјске науке, њених програма, љених најпрсцизнпјих и 
најпоузданијих одговора, њених појмова - јер сви они заједно више нису 
могли да поднесу притисак газмишљаља о прошлости, свега доживљеног, 

егзистенцијалног тренутка. Провера ранијих 11рсдности, тумачеља до
гађаја, личности, покрета, идеологија. националних конr~спција, друштве
них система за критички ум историчара била је у супротности са приста
јаљем на живот између "херојске прошлости" - коју је својим митоманским 
радовима требало да описује и "још светлије будуhности", коју је требало 
да наговештава. Захтеви дневне политике, пропагандне маюшулације, би
рократске вулгаризације од првог тренутка су ес судариле са "светим пра
вилом струке" ош1•ююш у иоштоваљу методолошких и хсурнст11•1к11х пра
вила рада историчара. Всhина јс нашла 11зраз "бекством" од сnаnремсности 
у друге векове који су били далеки рсволуциоиарном субјекту. 

3 
Видети Б. Петра11овиЬ. Историја ЈуrОС"лщшје l'JIR-1988, Ш, Бсоrрад 1989. 

4 

Фершш Бродел, Списи о историји, Веоrр,щ 1992, 49-82 стр. (текст "Пози1щјn истор11је 1950. 
rоди11е"). 
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Југославија јс у прсдnсчсrјс II светског рата била веома хетерогена 
заједница. са измешаним становншптrюм на различитим с·rупљевима на

ционалне свести, коју су делили тр,щ1щ11ја, обичаји. менталитети, вера, 
степен просвећености п културне рюnијености. језик, писмо, начин произ
водље, економска развијеност, привредни и производни односи, профссио
налнп и друштвена стrуктура, мала сощ1јална и незнатна просторна мо
билност, култура живљења и дryro. Две де11сније живота у заједничкој 
држави нису битније утицале на интеграцију друштва које јс карактери
сала велика нсравномсrност. Ужас грађанског рата и горко геноцидно 
искуство додатно су продуГ,или разлике и појачали неповереље. Било је 
то друштво к,ојс јс првих послератних година напросто "искочило из сво

јих зглобова". У рату и у првој послератној деценији село јс напустило и 
ка rр~щош1ма ес покrснула више милиона људи. Појединац - грађанин, 
симбол епохе у којој је 110•1ео 1џ1 ес формира, IШl'ЈСзао јс заједно са светом 
који јс представљао, утопио ес у ~юру полуссљака-полуварошана. Исто
ријску свест тс друштвене груне. дру111твсно условљену љеним класним по

ложајем, ()бли ковао јс систем утш~аја ш1ралслних историја) гпс су своје ме
сто имали и историчар и ршџюнално историјско знаље. Обичаји (иску
ством стечене навике) - који су рсгут1сал11 и прожимали целокупан живот, 
ОЈ{ређшшлн нор1'1·1С понашаља. наr-.1стали ес готово са законском снагом, 

урсз11вали у свест, га:нrлн све т1 1 нн.:: укусе и сснп1r-,.-1снталности, мит - који 
јс формирао н:щионалну свест, будио многе юще и илузије, покривао нез
наље о прошлост11, опстајао у колект1шном памћсљу и традиција - у којој 
се прошлост исказивала симИол11ма који су формирали код знатнијег дела 
популације историјску свест, били су темељ историјског мишљења и утицај 
исторИЧ[lра и рационалних истоr11јсю1х знања чинили сасвим занемарљи
вим. У таквом друштву, чију су свест након 1945. rо11инс много лакше мо
гле да обликују црно-беле, упрошћене и rе11укованс, вулrаризоване, у сли

кама псю1'Јанс nрепстшзс о прошлости, које јс нудила КПЈ, него вишеди
мензионална, слојевита, утемељена тумат1сiы1 историјског процеса, презен
тована у "критичкој истор11огрф11ј11". за историчара готово да није било 
ни потребе ни места. Угасле културне 1ю-1'rсбс већег пела становништва 
доприносиле су да ес у "в1щном пољу" нс нала'ЈН историја као наука већ 
историја као инсологнја. Е~н)щ-1јс су опносилс превагу шщ рационалним 
мишљсљс, ипсологија јс потисю1в.1лн науку, романтично и митоманско 

11ројскто1ш11,с 11стор11јскс слике побс11н11к:1 - стручну свест. 

Пришщајући типу левице формираном на крају I светског рата, Ко
мунистичка партија Југославије јс била партија револуционарне акције, 
што јс одре!)1ш,шо њен проrр:щ, методе у рану, број чланова, организацију 
путем које јс спроводила своје 1щсјс и шприла утицај. У првим послерат
ним гопинаr-.1а у рукама КПЈ ес нала'ЈИЛа целокупна власт (извршна, војна, 
управна, судска). Партија јс задржала своју капровску организацију и по
сле ослобођеља и осrшјаља власти, наставила па живи и рnди легално и 
конспиративно. Истраживања историчара показују да је реч о покрету ко
ји је био и "политички опијен", јер јс ОЈ\ јс11нс бројно мале ш1ртијс осуђене 
од Коминтсrнс 11спосрс11но преп Ji светски рат као "легло империјали
стичких 1111111јуна" израстао у дива (141.000 чланова 1945. године) и стао 
уз бок СКП-Г, као најзначајнпји фактор у европском комунисти•1ком по
крету, ю1јЈ\ослсдннји "антиимпсrијалистичкн'' експонент према Западу, 
"револуционарно демократски I\снтар'' зс1 Бnлкнн - моhан и способан да 
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шири своје ИЈ\Сјс, )\а 11х намеће - што јс својствено свакој револуцији. Су
коб са Информбироом овенчао јс КПЈ победом и отпорно могућност за 
критиtЈКО прсиспитнваљс сопствене праксе, али и проузроковао цепања 
њеног јединственог језгра.' 

У југословенској истор11ограф11ј11 јс уочено да ес у побед1111чкој фази 
власт поистовсhиnала са исторнјом, сматрала да јс она прави у ходу и да 
она једина има праnо да јс тумачи. Исторнчар јс ннје заннмао. За љега 
готово )\а нема места. јер ес историјска свест rpa)\11 на мистификацијама, 
стереотипима, предрасудама. полнтнчкпм закључ1,нма ЈfЈ\солошким пред
ставама. Критиt1ко промн111ља11,е 11рО111лости пр11хватnно јс са сум
љичавошhу или одбацивано (забршьпвпно. 11нкршшн11сано. етикетирано). 
Окупљаље историчара око лшшје КПЈ II НОБ-а II служеље "народним ин
тересима и новом друштnенщ, поретку" пресудан јс критеријум за учешће 
у научном и јавном жнвоту.6 

Руково11сhа улога КПЈ у власти и управп, масовним орrан11зац11јама и 
осталим институцијама (ун11верз11тст11. академије, школе. ш1џшачи, штампа 
и часопис11), наметнула јс потребу за увоlјс11,см система у руковоt:;ељу који 
би обсзбсдно и контролу у нзнршаваљу зщџппка. Зщџ1так шшрата аrитпције 
и пропаганде био јс 11а у рукама КПЈ и њених про11аrан1џшх установа кон
центрише "посреЈ\НО или непосрСЈџю" 1~с.тжу11ан 1ютп11чки. културни, про
светни и научни живот, којпм јс трс()ало да ес руководи непосредно из пар
тијских центара ОЈ\ централних. 11окрај11нсю1х 11л11 1111жих партијских форума. 
Аrитпроп-апаrат јс требало 1џ1 кпшш11шс све тежње становништва за кул
турним ж1шm·ом и 11а спрс•ш сваку тежњу или покушај партији непријатељ

ских елемената да културни жшют пот1шни својим интсреснма.7 Делатност 
агитпроп-апарата као и ст1•ш11х тела (Историјско одељење ЦК КПЈ 011 1948. 
rо111ше; Комисија за истор11ју ЦК КПЈ: Идеолошка ком11спја ЦК, Исторџјска 
комисија Савеза бораца и 11руго) одт1ковала ес директивношhу, обавез
ношhу, ауторитарношћу, Ј\11риrовањсм. наметањем, бсс11оговорношhу, који су 
били супротни сnмом биhу "кr11т11 1 1кс исторнографнјс" и мнсаном склопу 
историчара. Чланци и говори М. Ђиласа. Р. Зoronнha, С. Мнтровиhа, В. Дс-
1\Ијер, Д. Вучинића. Б. Зихсрла, М. М11тровпh, М. Пијаде, В. Влаховића и при
ређени текстови, директивни члан1щ. говори Ј. Б. Тита. А. Ранковића и Е. 
Кардеља били су обавезни и обавезујући и за историчаре 1101\је)\нако као и 
за интелектуалце других нроф11ла. У тим тскстоn11ма, уз унотребу "идео
ло111ког језика", историја ес употребљавала, љоме ес маюшулнсало, она је 
служила за поnrрсва~ье емоција, контrолу мисли. монопол ющ знањем. Бран
ко Петрановић пише о истор11ји као о ссрт,су пош1т11ке и щсолоrије, виду 
"кађеља победницима", ,,ш.1·.щраnљаља хсројш,-ш", ,,гуслаља агитаторима". У 
том сервису сервисер најчешће и није 6110 истор11•1ар, већ пропаrанднст са 
,.маском" историчара, проверени ющар партије, зrщужсник за теоријски рад, 
,~ерни тумач'~ учења марксизма-лељнннзма. Историчар је био заобилажсн, 
потисюшан, одбациван и, на њcrony срећу, заборављен. Тск након сукоба са 
Информбироом, КПЈ се сетила историчара, али му је, опет, наменила улогу 

s 

' 
7 

Брсшко Пстrшюш1h, Жилавост и 11емоh пол~1т11•1кс историје. Историоrрнфија, марксиза.\t и 
образоваље, Београд 1986, 13м19 стр. 

Б. Петршювиh, Истори•~ар и савремена епоха. Бсоrр.~д 1994. 

Свим ЦК и ПК О реорга11изацији аrит<нщјс II пrт1аr,шде, маrт 1945. ЛЈ. ЦК СКЈ, Пмкм1/1. 
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која му није пристајала. У И)iеолошк,Јј юшпшьи која јс сле1\ила историчар 
је опет требало да заузме место агитатора и пропагандисте. Т~да се 
почело говорити и писати па "без познаваља наше сопствене исторще, без 
познаваља историје КПЈ, и. нnрочито без познаваља ~тле данашње ствар
ности, која јс ништа пrуго до наставак наше ист?риЈс, свима нама ~рети 
велика опасност".8 У историји "народне револущ11с и"изградљс социјализ
ма" КПЈ је почела након 1948. године да уочава "нове и у пракси свет~ког 
радничког покрета "нспоз~атс" моменте (изградљп регуларне _армИЈе у 
услопима потпуне окупаЦIIЈС зеr-.-1ље: ствараље организационог Јединства 

савеза раднпка и сељака у НФ под руководством КПЈ; рушење буржоаске 
11 изградља нове народноЈ\емокр~тске власти у 1:1щу народних одбора и ра
скринкаnаља националног И3ЈЏ1ЈСТВа буржоазИЈС у нащюш:~лноослободи
лачком рату; могућност да мал11 ннроп у условнмn светског рата изпрши 

социјалистичку револуцију и друго) чије јс "историјско осветљаваље" тре
бало na обогати маркс1паr-.1-лсњ11ювш.1 као интернационално учеље. У 
ипсолошкој кампаљи, да поноrшмо, историчар јс опет требало да зпузr-.~е 
место агитатора н пропагандисте и активно рани нп "подизаљу квалите1а 

историјске науке". 

*** 
Нспосрспно након рата, 1945. гоп~1не, стварао1~и тзв. ,,нове историје" 

нашли су ес пред богатим нпслсђсf'-t граf_)а~-1скс или, како су они говорили, 
,,буржоаске" историографпјс. Парт11ја јс морала да ре11111 следећа пита1_ьа: 
1) како крит11•1ю1 пр11хват1п11 то боп:;,·о ку;_~турно наслеђе; 2) как? иде Јно 
утицати на историчаре "старс школе у ЧИЈНМ су рукама биле ка1едре на 
Универзитету, nривуhи их на своју страну. преваспитати и пр1шолсти да 
у свој научни раЈ\ уносе "соцпјалистичку идсјност"'; З) шта урадити ~а уста
новама и гласилима око којих су ес окупљали историчари и у КОЈИМа се 
occhao њихов утшџ,ј (катсЈ\ра за историју на Филозофском факултету, 
САН, Матица српска. Архпв Србије, Коларчев наро11ни универзитет, 
Српска књижевна за11руrа музеји. библиотеке). Приступ КПЈ историогра
фији био јс исти као и према осталим областима стваралаштва, с тим што 
га јс, з()оr 11,снс осстљивост11. идеолошке употребљивости, могућности по
литичке "дивсрзнјс'\ карактерисала већа оштрина. 

Оцењујући nр11ш1кс у исторпографпји, 1101\је11нако као што _се то 
чинило и у "Првој земљи со1щјал11·љш", пошло се до закључка да Је "на 
садржај и структуру универзитетских и акаЈ\смских хуманистичких наука 
у nрло великој мери био утиснут печат класне свест~ капиталистичк?Г 
друштва које их јс створио".' Сматрало се, наиме, да ЈС историографија, 
више него ма која наука, била опrаз та.тџ1ш1ы1х др~п~;Ђсних и п_олит~чк~х 
прилика "које су заппиhивалс буrжоаску 1111солоrиЈу . Изо;_~ацир, КОЈОМ Је 
Краљевина Југославија била 011nојена од СССР-а, _сматрана ЈС ~сновним р~
злоrом што филозофија 11ијалскти•1коr и исторщскоr материјализма ище 

8 и . 
Ј. Marjai 1 nвrth, и,1 11стоrпје Кт,,~ун11ст1_1•1кс 11нрт11је Југославије (Поrюnом П тома сториЈскоr 
архива), Истор11јски rлас1шк, 1У49, бр. З, 3 ct·p. 

В. 1 Јовак је v rсфсрnту • .Jyroc.1nвc11cкn 11стор11ографr1ја iп:-.1cl;y дrш с11с1~ка raтn н _љени савремени 
защщн··. од~1жано~ 26.2. !t54X. пчн111с 11а ·.нф:111111>1ющ скупу с:шх ccкr_t111a Истор!tЈскоr ш1ститута, 
пар<1фр11·трао С(1вјt .. "1·0..:коr· 1н"Ђ1р11•1щ1а С. И. ГЗа1111.1(11щ, Ис1·01ч1.1сю1 •нкmшс. 1. 1-2, 194R. 3 стр. 



40 Годиш1ыж за друштвену историју 1/1, 1994 

продрла на катедре истор11јс, утицала на формираље историчара маркси-
• 111 

ста и била примељена на исторпЈску науку. . . 
Своје погледе према истор11оrрафеком наслеl)у и традицщи КПЈ Је 

темељила на ставовима прихnаhсним непосредно пред II светски р<1т. У 
основи тих схватања било јс мишљење да рсволуп,ија као најрадикалније 
кидаље са традиционалним однос,н.-ш представља и "најрадикалније кида
ње са традиционалним идејама". Да би служила револуцији традиција је ,, . 
морала да буде марксистички: и критички осветљена "на нов начин , ТЈ. 
морала је да буде нпартијна", по форми "реалистична", по садржају "на
предна", ,,социјална" и "нароЈџш·•, што значи јасна, разумљива и широко 
приступачна. Обоrаhсна идсјоr-.-1 "п.~ртијностн" и "идејном тснпснцијом", 
најчешће "прерађена" и "пр11лаrођсна" новом времену, трщџщија је у себи 
сажимала све елементе који ес спајају са интересима ,~масс трудбеника". 
Партијска критика је оцењивала и дело и аутора и уколико би један од 
елемената био доведен под сумљу и 1щсолошки знак питаља, такnо на
слеђе је одбацивано као нсrатнвно. 11 

Основни ставови и директиве УП конгреса Коминтерне (25.7 -
21.8.1935) тражили су 01\ комунисти•1ю1х 11аrтија и њиховог чланства да се 
и у сфери историографије суиrотстављају "идеолошкој зарази фшuиз~1а" 
(фашизам јс идентификован као "отворена тсrор11ст11•1ка диктатура наЈре
акционарнијих, најшовпнистичкијих и најимпсријалистичкијих елемената 
финансијског капитала") 1101\ чим ес иодrnзумсвало: 1) бескомпромисно 
побијање "фашистичког искривљавања историје": 2) настојаље да се "осве
тли прошлост свога нарона историјски верно у правом нуху Лељина и ~та
љина"; и 3) борба радю1•1кс класе 11овсжс "с рсволу1\ионарним традицирма 
прошлости"Р Прихватајући такво виђење историје, КПЈ јс на закључцима 
УП конгреса Коминтерне от11очсла својеврсну борбf за своје ку~турно и 
историјско наслеђе и формулисалr~ 1прпчнто парт1,1Јни стnв о поЈшшма у 
историографији. На историографију јс. и<щiсднако као и на остале обла
сти стваралаштва, гледала са позI·щ11ја пrакти 1 rнс политике и ис-r:оријскоr 
тренутка, сматрала је једним ол; елемената револуционарне акцИЈс, ол; љс 
тражила да испуњава конкретне задатке у пrпмсни и извођељу револу
ције. Од свих који су радили на "теоријском пољу" КПЈ је очекивала да 
престану "са чскаљсм бољих врсмснан и захтевала л;а стварају слободно 
t,Y бескрајним оквирима марксизма-лењинизма", Такве практичне мере и 
захтеви сводили су "историјску наукi', попјсднако као и стваралаштво, на 
огољену идеологију и пропаганду револуционарних идеја и циљева. Ста
савање нове генерације професионалних револуционара васпитаних да без 
поговора и дисциплиновано изnршавају сваки запатак Партије и упознатих 

ш . 
Виктор Новак је писао да су јуrослоrзе11ск11 ftстоr11 1 н1ри први пут дошm1 у дод11r са СОВЈстскю,1 
историчарима на УП меЬу1111радном кон.r·рссу истоrr.1•1ара у ~арrнави 1933. ':'<?fl\l~rc и тск т.~да 
дошли до првих информ<щир о планск,ч орrа1111защtЈИ нстор1•fЈСКИХ паука у CCCI ·У· 

11 

О томе више Љ. Димиh, Arитnport култуrа, Лгитпrоnовска фаза културне политике у Срб11ји 
1945-1952, Београд 1988, 55-71 стр. 
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конrресn, књ. 11, Г, Мила~юва11 1()83, ЗХ4 стр.: Рс·ю,1у1111Ја о рсфсrату Г. Н11мнтрова ус1ЮЈе1щ 
20.8.1935, Комунистичка интернш11ю11<1.'~а. Стсвограмн н документи конгреса, юь. 12, Г. 
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са захтевима који су ес у Првој зсr-.1љ11 социјализма постављали пред исто
риографпју (Стаљинов текст "О нским ш1тшьима историје бољшевизма -
1931. година; Критика Стаљина и Поставка СОВНАРКОМА и ЦК СКП-б 
"О прсдаnаљу rра!:)анскс историје у школама СССР" - 1934; Примебе на 
концепт уџбеника "Историја СССР" оп Ј. В. Стаљина, А. Жданова и С. 
Кирова - 1934; Примедбе на концепт уџбснпка "Историја новог века" од 
В. Ј. Стаљина, С. Кирова и А. Ж1\ано1ш - 1934; Реферат Г. Димитрова на 
Vll конгресу Комунистичке интсрна1џюналс и Резолуције УП конгреса Ко
муниL-тичкс интернационале - 1935; .,Кратки курс историје СКП-б" - 1938) 
гарантовали су спровођеље партијске линије. 

Десет rоннна касније мало ес тога променило. Од историчара се 
ОЧСКШН'\ЛО !Џl ,,ПOCTCIICI-10 И ПЈНlНСЮ!" пrиступају ревизији постојеhих ин
терпретација у прошлости југословенских народа, да уклаљају "наметнуте 
тснл;сюџrозне ннтсрпрстацнјс" кnјс су опrош1ралс капиталистичком 
друштву, да проналазе "фалсификате'' у националним историјама и 
разоткрип.ају "хегемонистичке интсrссе nшцџ1јућих клика", да "чисте" ис
торију од "нспотрсбннх прнмсса". Ч1111,сн111џ1 да јс то од историчара 
тrажио "први рук"вод11ла1\ и Учитељ" Јосии Броз Тито на прослави 8О
rо1щшњиr(с ЈАЗУ, Gсз поговора јс 0Gавсз11вала све науtrнс и педагошке 
установе.в 

Од историјског наслс!:)а нароч11то ес фаворизују трщџщија и наслсl)е 
со1џ1јалистичкоr покрета и 11,сговн ствараоци. али и све остало из прошло
сти што јс у себи имало ,,,щсју проrрссивности", сведочило о "непомир
љ1ш11м супротностима" у 11рсдсо1111јат1стичким друштвима. афирмисало 
класну борбу и указивало на њен континуитет у историји. Објављују се 
радови и пише ес о Светозару Марковићу. Димитрију Туцовићу, Кости 
Абрашсвићу, Васи Пелаrићу, Душану Поповићу, Светозару Милетићу и 
другима. Државни И'ЈЈџшачки завоп, јс бно зал;ужсн да објављује научна де
ла историчара (С. Новаковић, В. Jarнh. Ф. Рачки), да прикупља и дели
мично објављ~iе грађу "из исторвјс и за историју наше народноослободи
лачке борбе". 4 Али у том послу веома ретко, ССЈ\-! као маргинални сарад
ници, учествују историчари. П11с1щ монографија, предговора, чланака, ра
справа, приказа. крп-п~r1ких 01~сна су љупи из самог врха политике (М. 
Ђилас, Е. Кардељ, Б. Зихсрл и дrуги). што јс поуздан показатељ тоталне 
инсолоrизацијс коју су научна зн,1ља II факти тако мало занимали. Иза 
мсrало.манских пројеката који су на моменте побијали облике правих кам
пања и такмичсља ( обележава љс 1. маја: обележава ље десетогодишњице 
смрти М. Горког: стоrод1111111,1ща rоЬсља С. Марковића. тридесетого
дишљица КПЈ) стајале су директиве ЦК КПЈ и љеговог аrит11роп-апарата. 
Тск ћс пред крај 1949. године у ,щсни идејне и научне ваљаности ист?
ријске и уџбсничкс литературе ЦК СКЈ исказати потребу да i, Комисще 
за историјску групу прс11мста уђу и историчари са факултета. 5 

Да би ес механизам функц11онаш-1·.юваља историје, иза кога је стајала 
највиша власт, што боље разуr-.1со, навешћемо пример прославе стога-

13 
Ј. G. Тито на nрослаrщ RО-rnдннrњ~щс ЈАЗУ. 1t11т11ра1ю прс:-.ш n. 1Ionaк, Исто 21. стр. 

14 
ЛЈ, ЦК СКЈ, VIII. 11-1-а-1. 1945. 

15 
ЛЈ. ЦК СКЈ. VIII. 11-1-а-К. од 17.4.1947. 
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дншљице рођеља Светозара Марк01шhа, у септембру 1946. године. У Ди
рективном писму које је потписао М. Ђилас дом11ю1рао је 11раrмат11зам. 
,,Кадровима" ес скретала пажња да стоrодшшыщу рођења Светозара Мар
ковиhа треба прославити тако "да ес разбије з1щ којим јс српска реакција 
одвојила његово дело и његову делатност од радних маса, да се његова 
борба и његова позитивна схватања учине својином најширих слојева 
нашег народа, једном од застава наше борбе за нове економске и културне 
успехе, за још 11обсдоносн11јс у•шршh11вање братства н јединства наших иа
рода ... ".16 Да би ес у томе успело, требало јс: утврдити град у коме је рођен 
и дати му имс Светозарево, иа градским трговима 11од11hи споменике С. 
Марковићу, једној значајној културној установи дати име С. Маркоnиh, 
обележити куhс у којима јс С. Маркови!; боравио, неколико радничких 
домова назnати љеговим именом. улшџ1м:а дати име С. Марковића, 
одржати више академија и предавања (ающсмнјама наука, универзитети
ма, у свим школама, војним јсд11111щама, фабрикама, прсдузсhима, задру
гама, и друго) у којима би се "побијале лажи грађанске историографије", 
сви часописи у септембру требало јс 11а објаве текстове о С. Марковићу, 
дневни и централни листови да ттссстнк дана пре прославе почну да пишу 

како би предавачи могли 1џ1 нађу материјал за cnoja предавања; државна 
и партијска ю11шшчка 11рсдузеhа ,щрсдющом • ,,морају" била су обавезана 
да до 10. септембра издају "бар 110 једну књигу И'Јабраних списа С. Мар
ковића" која би била "снабдевена кратким предговором", у уџбенике је 
требало унети одломке из дела С. Марков11lш, и друго. У пропратном пи
сму М. Ђилас јс наводио приручну литературу у којој су ес налазиле "ге
нералне оцене" дела С. Марковнhа и која ес смела користити. Чињеница 
да је цео посао требало ураднти за два мссс1џ1 посредно је говорио о духу 
кампаље, одсуству континуитета, злоу11треб11 историје. Нигде се није мо
гао ни назрети захтев да ес дело С. Марко,шhа изучи и критички расветли. 
Стварао се утисак да ес о томе "снс зна". ЈЏl јс партија дала своје "гене
ралне оцене", да критичко проr,,111111љаљс ннјс нити Потребно нити пожељ
но. Новински чланак и немушто склопљено предаваље били су подобиији 
од резултата добијених на утсмсљсннм и обимним историографским 
истраживањима, уз примену историјског метода. Евидентно јс да се нншта 
није заборавило, сем, наравно, 11стор11јски садржај целог догађаја. Исто
рија се, у целој прослави, исю,зиш1ла само као поnод за ю1м11шЈ"у, погодна 
прилика за пласирање пожељне слике о себи. део политичког фолклора. 
За историчара и критичку историографију, сем као за сервис политике, 
није било места. 

*** 
Оновремена стварност је постављала посебне задатке пред историо

графију. Очекивало се да она изврши "преко потребну преоријентацију 
према материјалистичкој доктрини која ес пре тога ннјс проучавала на 
универзитетима нити осталим иаучннм установама''. Као пример који је 

требало да следе историчари навођена су "историјска дела" В. Маслеше 
и Е. Кардеља-Спсранса. Чиљеница да су такве "неозбиљне" примере сво
јим колегама презентовали, поред људи политике, и неки од најугледнијих 

Јб 

АЈ, ЦК СКЈ, VIII, 1·1•а•5, од 1.7.1946. 
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историчара и освс11очсних бораца за критичку историографију, додатно 
говори о притиску коме су исторнчари и историографија, посредно или 

непосредно, били изложсни. 17 Партија јс настојала да на универзитетске 
катедре доведе "квалификоване стручњаке", спремне да филозофију ди
јалектичког материјализма примене на историјски метод рада. Према не
rовшьу и подстицаљу "критнчкс историографије" исказивана је недопусти
ва равнодушност. 

Политика и идеологија стављали су у првим гоГ(инама након осло
бођеља у срс11иште своје пажње тск окончали рат, али јс и он редукован 
искључиво на партијску комнонснту. 18 Народноослободилачка борба је би
ла мерило свих ствари, 1щсолоп1ја јс била у основи сваког тумачеља до
гађаја, изостајала је ваљана научна критика, степен упрошhаnања и по
јсдностављиuаља прошлости довс11ен јс до крајности, у "историографским" 
р<щовима остајало ес на званичним О1\снама и анализама изреченим у број
ним рефератима и говорима највиших партијских фунюџюнера, дескрип
ција - најприземнији вид саопштавања прошлости - овладала је, историја 
је тематски рсдуконана на неколико тема и области, целокупна историја 
је шематизована. Подјс1џrако юю и писци, и историчари су у слици коју 
су приказивали 11rжавни и паrт11јски rуково;щоци "на великом плану сво
јих говора'' имали да траже изобиље тсr-.-1а за свој pan. 

Историја јс била рс11уков,ша на историју класне борбе. У недостатку 
распрапа о битним теоријским проблсмпма историјске науке превођени су 
одабрани текстови совјетских 1111солоп1 (Стаљина. Жданона, Киропа) и пи
саца (Апдијсв, Космннски, Панкратопа, Сражев, Јсфимов, Скаскин), који 
су имали директивни и обавезујуhи карактср. 1 ' Тако јс и историја старог 
века приказивана као ипсоло111ю1 д11с1~1шлина. област у којој се може раз
вијати "социјалисти 11ки патrнотизам", фоrмирати маркснсiЋчко-лењини
ст1111ки поглсп на свет, ,,уочавати историјска узрочност", ,,историјска за
конитост", ,,класна борба", ,,улога личности у историји" (Спартак - ,,златни 

17 

Погледати текст n. I Iовака. Југослnгк:11ска И(...1оrногр,1r\щја юмсl)у два светска р«та и њени 
савремени задаци. Исторнјски •1асоrн1с. I. нн. t-2. [(Ј4К. 2(. (...lp. 

18 

19 

У лрсзе11товању 1н .. -тnр11јс . .Ослободнла·1кс бпр6с н,1ро.rџ1 Југос.,1щтјс 11 11зградњс нове државе" 
домшшрпле су слсдс!,с ве,111кс теме: КЛЈ у 6opUl1 за нс·.шв11с1ю(."1' Јуr()славије (КЛЈ у борби за 
дсмократ113ац11ју зсмл,с, 111.щ1ю11алну рашr<щрнввост и одбрану нс·Ј<11Н1сности народа Југославије; 
КПЈ за време напада фщш1ст11чк11х ocm1ja•ra на Jyrnc.rrшщjy), КПЈ - орrщщз«тор и руководилац 
народ110-ослободила 11кс борбе (КПЈ у нсрноду устанка); Политичка ЛИIIИЈа КПЈ у 
народно-ослободилачкој борби; Преглед ра:шнтка ш1родно-ослобод11ла•1ке борбе - четири етапе 
у развитку, њихаве карактсристнкс, 1·:щrшс !Ј11ткс и основни политички догађаји у појединим 
етапама). Борба КПЈ за стварање Jiapoдiюr (Ј1rо11та Jyrocлarmjc (Јединствени НОФ за време 
НОБ-с; Данашњи програм, статут и саспш IФ). Борба КЛЈ за народну власт (Настанак, 
ра·Ј1111Так и структура 11арод1111х одбора; Држнвна структура ДФЈ), Ге111а1Јщье нщ~1юналног питања 
у Јуrосшш11ји (1 Ј;щиотнню питаље у сп1ро_ј Јуrослщ:тји; Решење нннионалноr питања кроз 
1-1<1родноослободила•н<у борбу. Фсдсрапшнп урсЬсње Југос,1нвије}, Стварање. развитак ИЈлога 
Југословенске армије, С110љr1а пол~~п1ка Ју1-ославије (Лруr-и сrзстски рат, напад ва СССР и 
ствнrнње антихитлеровске коалиције, Основе спољне rюлитике нове Југославије) и друго. АЈ, 
А ЦК СКЈ, VШ, I-I-a-1, К-1. 

Погледати: Л. М. Па11кратона. Идсјно-11оmп11•1ко nас11ипн1,с у m1спнщ историје у школи; А. И. 
Стрнжсв, IЪстава исторнје у школ11 - мо\1110 оружје f1Дсјно-поm1ти•1ког и моралног васпитања 
омладине; Л. Ј Ј. Хмсљ<'щ, Пасгн~тш1 мnмснти у н«стаrН1 11стор11јс ст<.1роr векt~; Е. А. Косми11ски, 
Идејно-rюл11л1•1ко васп11та11,с на •1нс(ннrм.1 11стор11.iс срспњсг вскн; А. В. Јефю,юв, Задаци 
идсј1ю-пол~п11•1ког васrщтања у 11стор11ј11 1ю1юг века у средљој щколи; Л. И. Стражев, 
Карактср11стнка истор~1јr.:кс л11•11юст11; н друго. 
IIастава 11стор11је у среюиј 111кол11. Gcorpatt !948. 



44 Голиш1ыж з.~ друттвену 11стор11ју I/1, 1994 

дечко'' старог Рима), материја на којој ес могу стицати "правилна" знаља 
.,важним историјским категоријама" као што су "класа", .. nржава", .,демо~ 
крати ја", ,,република'', ,,идеја прогреса", ,,патриотиз~м", ,,револуција'', 
"ослободилачки и реакционарни ратови" и 11pyro. ОбЈа~1111,е11,е поблема 
ропства, како су писали совјетски аутори а прихватала партијска педаго

гија, требало је да изазове "опраrщано и племенито оссћаљс мржн,е према 
свим облицима експлоатације". Истор11ја срсюьсr века употребљавала се 
за формираље "оданости ствари радних 'маса'', ствараље нnубоке симпатије 
према страдаљима нарщџ-шх маса'', рађаље "непомирљиве мржљс према 

свих експлататорима", истшџ1ље "херојске борбе" радних маса и "одnрат
н:их средстаrза, нечовечне свнрсrюсти којима су ес сксплататори свих вре
мена старали да угуше покрсте рщџшх r-.-шса", прикаЋшаљс цркве као 

,,светске реакције" и друго. Инсистирало ес на емоцијама - дакле ирацио
налном. Посебна упорност је искдзнвана у покушајима да се успостави 
континуитет класне борбе током nскопа. што је стварало једнострану и 
искривљену слику збиваља. На тај нач11н спутшшло ес истинско историЈско 
мишљење чији јс најдубљи темељ у просторној и временској к~нкрс:но
сти. Историја се модсрнизопала увоЬсљсм читавог низа _катеrорИЈа, П~ЈМО
ва и тумачења из сапрсмсностн. Такав rrрнступ нсторщи означаван ЈС од 
КПЈ као једини исправан, као кр11тичю1. Након сукоба са Информбироом 
совјетски аутори су, постепено. замсљ11ваш1 ЈЏЊiаtшм писцима, али су ту
мачеља остала иста. После сукоба са Информбироом. ,,друштвена кори
сност" историјске науке ес повећала, алп су промене биле успорене и једва 

видљиве како у љеној тематици тако и у методологији. Ипак те 1948. го
дине почела је да пробија свест да ес исторпја мора не само "објашњшзати" 
веh превасходно "изучавати·• 1џ1 би ес r~пумсла стварност. Био јс то тск 
почетак краја фанатизовања свести о СССР-у и Стаљину (земља благо
стања, срећних и задовољних трупбсника, 1.нщустријализшџ1је и демокр~т
ских слобода) и покушај форм11рања "научне" слнкс о себи. Та слика Је, 
такође, била редукована, пише тумачеље. прошлости и :,к_оначна истина" 
- што је одлика идеологија а нс афирма~џ1р зшны, по СВОЈОЈ природи никад 
потпуног и коначног. 

У Резолуцији V конгреса КПЈ о основним наренним задацима органи
зација КПЈ значајна су дnа става: ,,2. систематски развити ран на маркси
стичко-лењинистичком изучавању проблематике наше земље. Зато треба ор
ганизовати рад на изради и изучавању историје наше партије, историје рад
ничког покрета наше земље, историје Наро11ноослободилачке борбе и про
блема изградње социјализма код нас. Овај задатак треба схватити као један 
од најважнијих предуслова ил;еолошкоr образоваља партијских кадрова и ва
спитаља маса у духу социјализма; ... 4) ранити на развијаљу научног живота, 
на учвршћивању постојсhих научних институција и на ствараљу нових, окуп
љајући све позитивне научне раднике и помажући им у љиховом раду".20 На
ведени ставови КПЈ одредили су развој историографије у неколико наредних 
година. Отпочело је ~абираље извора и почела да се износе начела љихове 
критике. У историји као идеолошкој дисциплини 1948. године, у тренутку нај
већег идеолошког усијаља које јс произвео раскол у комунистичком покрету, 

20 

V конгрес КПЈ (21/28.7.1948), Сте1юrр,1фске белешке, Београд 1948, 791. стр. 
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политички прагматизам пружио јс прилику струци. Импулс је дошао од 
Партије. На људима струке јс било да га искористе. 

У октобру 1948. године пrи ЦК СКЈ основано је Историјско одеље
ље, на чијем јс ~,елу био М. Пијал;с. Одељеље, као и слична која су офор
мљена по републикама, имало јс зал;атак да прикупља, сређује, чува, об
јављује и оrrаншујс обраду историјских извора, штампе и литературе по
требне за изучавање историје КПЈ. Задатак историјског одељеља је био 
и "документовати, разрадити и раскринкати све историјске фалсификате 

који ес ОДН()СС на наЈслаnнији период историје наших народа - на нашу на
родну револуцију".' Другим речима. КПЈ је настојала да прављењем 
,,научне" пожељне слике о себи одбш~и и обеснажи оптужбе које су сти
зале из СССР-а и земаља народне демократије. У питању је био егзистен
цијални страх партије и потреба да се "документима" обеснаже оптужбе 
Информбироа које су "дубоко вређале" југословенске комунисте. Исто
ричари су имали задатак да оповргну нетачности, нејасноће, збрке мисли, 

нс.марксистичке и конрарсволуциою1рне постаrзке садржане у нападима са 

истока.22 Из данашље перспективе ч11нн нам ес да јс основни допринос 
формирања Историјског одељеља ЦК СКЈ био у прикупљаљу грађе и 
скретаљу пажње власти на "бсзпушан однос" према архшзалијама (списко
ви уништених фондова су бројни). Несумљиво јс да је ту овладала стручна 
свест над бахатошhу, нсодговорно11Ihу и нскултуром првих послератних 
година. Сачуnати документ од уништавања није значило и дати га на увид 
научној јавности. Од формирања стручне свести до успостављања кри
тичке свести био је још дуг пут. 

О томе веома речито говори и д11rсктиnни текст М. Ђиласа "О нацио~ 
налној историји као васпитном прсдмс·1у", објављен у "Комунисту" бр. 1 за 
1949. годину. Аутор, иначе први човек агитпропа, поручује историчарима да 
је једини праnилан научни метод "проnсрсн оп стш.пшионских маса" кога тре
ба да се 11р1щржавају у научном р,щу - марксизам-лењинизам. Сваки рад на 
националној историји морао јс да има упориште у дијалектичком материја
лизму - идеологији ра111шчке класе. Свима који то не услише он је запретио 
,,nаспитним мјерама''. Такви ставови сведоче да су ес јуrослоnенски комуни
сти тешко ослоGађnли "најбољих тра,џщија" стаљинизма.23 

Ђилас јс уиозоравао да баш "у области националне историје, _која 
живи у свијести људи и делује на љу, ширеље идеја туђих дијалектичком 
материјализму може веома снажно да кочи даљи правилни развитак те 
свијести, па, према томе, и боr;_.бс за промјену друштва, у којој је свијест 
један од најважнијих фактора". Другим речима, Партија није била спрем-

21 
ЛЈ, ЦК СКЈ, ХУI-к-1-1. 
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Стефо Маодуш, 1 Ia111 Народодноослободнла•~ки рат и информбировске фалсификације. 
Историјски rлас1111к, 1-2, 1950, 3-28 стр. 

Подсећамо на став Ј, rз. Стаљина о идсјтюм вас111пању изрс•rсн на XVIII конгресу КПСС: ,Јlије 
потребно да специјалист у мсд~щнни буле у исто време и спец11јмист у физици или ботаници 
и обрнуто. Али 1юстоји једна грана науке •тје познавање мnра бити обавез110 за бољ_шевике 
свих гра_на науке - то ЈС маркс11сп1•rко-лсњ111111стн 1 1ка н.аука о друштву, о законима друштвеног 
развитка, о зако1111ма развитка пролетерске рсrюлуц113е, о законима развитка социЈалисти•fке 
и·Јrрадњс, о победи комунизма·•. 

~. Ђилас, О 11аниnналној 11cтnr11j11 као nасrнп11ом нrсдмету, Комунист, бр. 1, 1949: исти текст 
Је у 11сл~1н11 пренео 11 Истоrнјски гщ1сш1к. 6r. 1. Ј(Ј49, 2-20 t.Jr, 
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на да допусти да било ко, па и историчар и рационално историјско знаље, 
мимо ље формира свест људи. Таква позиција објашњава став да за љу 
(то М. Ђилас деципирано каже) нrщионrшна историја ннјс само "наук_а" 
већ, истовремено, и "помоћ и пот1-1щ1Г r~щним масама у борби за социЈа
лизам. Несумљиво да јс пробијање критичке свести и појава "критичке 
историографије" била у супротности са изнетим официјелним ставовима. 
Ђилас је те 1949. године пропагирао непомирљивост према "буржоаској 
науци". Он јс захтевао да ес дијалектички материјализам у националној 
историји примељује конкретно (па ес у прошлости откривају законитости 
и специфичности), чиме јс требало да ес искаже посебност у односу на 
СССР. 

Дијалектички матсријализаr-.-1 као "критичка прерада свега 
позитивног у људском мишљењу'' требало јс посебно да дође до 
изражаја приликом оцена личности, љиховог дела, преломних 
догађаја, епоха, друштвених система, улоге маса у прошлости и друго. 
У конкретним условима историографија је требало да понуди "интср
националистички лик" Партије, братство и јспинство. ,,социјалис
тичко јуrословснство 1 '. прогрсс11вну улогу ранн11чкс класе, 
сксплоататорско лице буржоюије, дсструк1111ју "интегралног југос
ловенства, борбу против непријатеља, епопеју НОБ-а. разобличи из
дају и друго. Број тема јс био ограничен и сксптщптно одређен, чиме 
се историја тематски рел;уковала на историју класне борбе. 
Идеолошки вредносни судови формирани ван научне историографије 
требало је да добију "потпору" у обиљу сслсктиранпх чиљеница. 
Томе је требало да допринесу историчари, Поузf\ани судови о 
прошлости, засновани на обимниr,,-1 и сnсоИухватним истраживањима~ 
провереним и утврђеним чиљснш~ама, М. Ђилnса нису занимали. 
Непостојаље хтеља за истином рслатиш-11оrн1ло је поступак да ес до 
ље досегне. Стереотипни вредносни су11ови пдсолоrпјс требало јс па 
производе жељено стереотипно понашање. Разум јс бно искључен. 

Ђилас се залагао за тзв. ,,марксистичку националну историју" и 
сматрао да јс она једина у страљу 1џ1 ,,rазrолит1r'' истор11ју и ,,разобличи" 
буржоаске фалспфикате. Историчарима марксистима он јс децидирано 
забраљивао, да узимају "rотопс историје буржоаских истор11чr~ра" и да на 
основу љих пишу или предају своју историју, ,,утрпавају!ш у своје 
материјалистичке калупе конкретан псторијски матсрпјал, који су љихови 
буржоаски претходници већ <щабрали са одређеном тенденцијом". 
Истраживаче је упућивао у архиве .тџ1 тамо налазе чиљенице на основу 
којих су могли да долазе до "својих историјско матсријалистичких 
закључака". Евидентно да јс такав приступ "историјској науци" био 
негација историјског научног метода (хсуристикс и критике) који јс науку 
чинио науком. Историјски извори као извори сазнаља о прошлости 
сведени су на средство за доказива1ьс марксистичко-лс1ы1нисти 1 IКИХ 

теорија. Њихов вишеструки значај (исторпјски извори као мост између ис
торије и историјске науке; ,,чаробан зид'' који штити научника од предмета 
који истражује и притисака времена у коме истражује и !\руго) није 
уочаван. У писаљу историје преовладала јс партијност, која је науку 
сnодила на "васпитни предмет''. Јс1,ш1<1 корист 011 таквих директива 
,•пућсних историчарима била јс у томе што је један део љих истраживачки 
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ушао у архив и нашао се у прилици да веома брзо, у сусрету са изворима, 
изгуби "заједнички језик" са теоријама изношеним у говорима партијских 
функционера. 

Веома је важно указати на Ђиласов, тј. партијски, став према исто
ријској критици. За љега је, у то време, ,,критичка обрrща прошлости" из
једначена са критичким односом "према буржоаској историјској науци и 
предрасудама и појмовима које јс она створила и наслагама у људској све~ 
сти, а такође и према историјским документима које су за себе оставили 
представници владајуће класе које су прсдходиле буржоазији", Као да се 
суштина командоваља юьижсвним животом и "разумеваља" књижевне 
критике механички пренела и на област историографије. Евидентно да се 
није схватала суштина методолошког поступка историјске критике као 
критике извора (суштине и темеља сваког научног бављеља прошлошћу) 
и да се она, сасвим неразумно, поистовећивала са критиком историје. То 
је био класичан облик "насиља садщшьости над прошлошhу". Последице 
таквог начина мишљсља биле су нерегулисане и осећају ес, у неким својим. 
видовима, и данас. 

Ставови које јс М. Ђилас износио о историографији у јануару 1949, 
године били су наговештај партијског курса заузетог на II пленуму КПЈ 
(28-30.1.1949.). Тражећи излаз из нагомиланих привредних и друштвених 
тешкоћа, на основу критичког пrсиспитипања дотадашњег агитационо
пропагандног рада, Други пленум јс видео решење у заоштравању адми
нистративног начина управљаља, појачаној контроли и интервенцији пар
тијског апарата, повећаном профсспонализму у партијском раду. Упоредо 
с тим, али не и у заврuшој Резолуцији, истакнут је захтев раду. Упоредо 
с тим, али нс и у заnршној Резолуцији, истакнут јс захтев да треба -,,смело 
и без колС;;бања уклонити све оне старс клишее и формуле", напустити 
туђа практична искуства и организационе форме и престати их сматрати 
нечим апсолутним и увек важећим, окренути се сопственом искуству чије 
је занемариваље довело "до затl3араља хоризонта на1.1н1м кадровима, до до
rаматског прилажења rштшьима, до крутог држаља за готове шеме и ка

лупе,,.25 Неколико месеци касније, на Трећем пленуму ЦК КПЈ, М. Ђилас 
је разобличио и одбацио заблуду да ес људска свест и мищљеље може из
менити применом административних мера у тачно одређеним и исплани
раним роковима, Међутим, људи "чији су умови били подшишани на исти 
начин", још ћс дуго заузимати своје тск подељене позиције по партијским 
институтима и школама. Последице су биле нерегулисане. 

Почеци ,,изучаваља" прошлости КПЈ, и поред тога што су представ
љали напредак у односу на претходио стаље, били су далеко од науке и 
,,крити•1кс историографије". Исторпја КПЈ се и даље обрађивала као кла
сична идеолошка дисциплина. Све је било препуно шаблона, стереотипа, 
црно-белих представа, идеолошких слика, митоманије. Издавање грађе па
тило је од изражене аутоцензуре и будности. Основни постулат науке -
да се истина хоће сазнати и може сазнати, било јс тсК у другом плану. 
Политички прагматизам јс убсдљипо владао. Документи су држани далеко 
од очију историчара, текстови приређени за објављиваље су скраћивани 

25 
М. Ђилас, Актуелна шпања .irнтartнje и 11rо11щ·анЈ1,е - рефеrнт одржан 11а дrуrом пленуму ЦК 
КПЈ, 28-30.t.1949, Партнјска юградња, бр. 1. 194(), 12-14 стр. 
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по мерилу идеологије, а не по принцшшма стrукс, имена су изостављена, 

подаци брисани. У деликатним случајсrтма (као код изЈ1,аваља "Пролете
ра") коначан суд о избору текстова доносплп су Ј. Броз, Е. Кардељ и М. 
Ђилас. Тако ес правпла историја.26 Треба споменути да у целом раду, сем 
Јована Маријаноnића, та,rџ1 тридссстоrодишљака који јс "нсu.1то слично" 
радио у СССР-у, а који је по образовању био економиста, нико од ук
ључених у рад Историјског одељеља ЦК КПЈ није био историчар. О об
јављиваљу партијске грађе по начелима "критичке историографије" ни
је било ни речи. Грађу партије могли су да сређују и приређују, друго 
да на љој научно и pflДC само чланови КПЈ. Инерција илегалног и кон
спиративног у том сектору задржала се до распада СКЈ у нашем вре
мену. 

Писана реч, као једно од најјачих средстава пруштnснс комуникације, 
нарочито јс почела да добија у значељу са описмс1ы1ш1њсм широких 
народних слојева. Тако јс порасла улога штампе и кљиге: штампа је 
третирана као инструмент револуције, основно средство васпитаља и 
утицаја на свест људи. Анализа историјских текстова у штампи разоткрива 
смишљено, систематско дозираље тскстопа са историјским садржајем 
(значајни датуми, важни догађаји, историјске аналогије). Поступак избора 
тема и аутора јс строго контролисан, пун симбола, информације долазе 
из једног центра, историјски исказ јс пун ,,,щсолошких израза" ( фразе, 
флоскуле, кованице преузете из руског језика), стереотипа, емоција, мод
ернизације прошлости, шаблона, вредносних супова. Упадљив је недос
татак рационалног и критичког историјског мншљс1ы1. Историје има у 
готово свим текстовима, док су текстови који ес баве историјом и који 
се могу назвати историографским веома ретки. 

Почетком пепесетих година уочљиво јс да ес више не одбацује 
целокупно наслеђе "буржоаске историографије". Тај квалитативни 
напредак био је условљен генералним партијским ставом да више нс 
треба ,,брисати" и "скривати" из историје оно што се владајуhсм 
режиму нс свиђа. У расправама. у којима све више учествују ис
торичари, поред оштрих речи стандардних фраза о оrраничсљима те ис
ториографије нкласном ~щеологијом и ненаучним идеалистиt1ким 
погледима на развитак друштва" и немогућности да "схвати и објасни" 
развитак дру1.нтnсних односа, говори се и о љеним "значајним заслугама 
и тековинама". Почиљу ес глорнфиковати настојаља и тежља "за 
критичком, истинитом, једино на историјским изворима заснованој ис
торији" коју је утемељио Иларион Руварац, а персонификовао Стојан 
Новаковић. Прикупљаље, чување и објављиваље историјских извора, 
које су обавиле претходне генерације историчара, означавано је 

26 
Писмо М. Пијаде М. Ђиласу у вези са издавањем "Пролетер.~" од 13.6.1949, ЛЈ, А ЦК СКЈ, XVI, 
К-1-3. 
- Драги Ђидо, Имали смо идеју да у једном тому "Историјског арюша КПЈ" издамо комплет 
"Пролетера·• од краја 1937 .• дакле од ноrюr руко1юдства • до 1943. Али када се погледа и садржај 
бројева (11рилажсм тај садржај до фебруара 1940), види се да је пемпгуhе издати те бројеве с 
њиховим целокупним текстовима, како с об..и1ром 11а неке писце, тако и 11а И',щесне податке о 
искључењима и слич110. 
Остало би, rю мом мишљењу, само да се в11д11 да лн Jta ес направи избор •1л<шака и неких вести 
и да поред тога уру документа (резолуције. 11rоглас11). 
Питање је ко да изврши тај избоr. Да Л!! бн ти хтео да у то.'v1е учествујеш'? Морали бисмо о 
тој ствари и о избору самом им1.1ти м1ш1љење C,r.1ror, Бсвца и тебе ... 
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највишим до_метом "буржоаске 11стор11ограф11јс". Од власти ес тражило на 
помогну "обЈ,шљшшљс аrхпвск_с гrађс и тако "шиrнм круговима ис
тор11•1а~а ом_огуhс да ес упознщу са швор11ма. Прикупљаље и проучавање 
из?ора rако ЈС, посрсТ(но,. уз нстr<\rавпњс на савлнЬивању марксистичког 
мсrода у ш_1с~~ьу исторl!ЈС, rюстщало нсr1внrюјнн елемент развоја ис
тор_иог~,аф1ус.w Таюн~ ,,прилагођаваље'' 11стоrнјскс науке дијалектичком 
ма1 срн~t1лиз1-.,.1у и исгарнчарско н:шуштаљс догме да дијалскт~-Рtки 

матсрнЈализам "изrзнрс из самог истор11јског збиваља", ослободило је ис
торичаре обаrзсзс да само ,,пr:rка'Јују". ,,описују", ,,сликају" историјске 
доrађаЈс, ,,онакве ка~ви они Јесу'' и отворило им могућност да их 
истражу,1у, анали1ира,1у, саглс;џ,вају, рюумсју. 

*** 
Ст,~•: ,,револуционарног субјекта" ирема историчарима имао је cnoje 

исходшп1с у нсrювсрсљу. искљу 1 1шшстп. суr-.ныРшrюсти које је постојало 

У !?а11ничк~м п~к1:сту према _11нтетrг~1щ11ј11. Истицано је да јс интелиген
ЦНЈН сродн<1 сп1ноЈ боржоа'Јl!ЈИ по СВОЈОЈ млитавости. неспособности за ди• 
~циплину и оргашповани рад_. по свом 11щ~шшнуат 1зму, ,,суr,.,ныннњ(' схва
rаљима I~I. рсаю~ионарн11м_ щ~сЈама. пrснрасуд.~ма, пас1 шноr-.•t ставу, пореклу, 
пртплос1и. Ин гслигсн1~11,111 ЈС супrотстнвљан "наrт11јски кадар" који: је, по 
увр?жсн~м ,r..;и~rrљсљу, ыогао да. '1\\К и юща су љегова зна11>а била оскудна, 
СВОЈИМ ф.ш.1rизмом и "правнлнш,1 ставом з,щовољи нп свим дужностима 
- па и на послу бављеља ,,крхк11м yr-.1chcм rшсаља истор11јс". Дилентатизам 
аматсрство, ~;)МШП'llчнн ,,со1џ~ј;:1лl!спЈ11ю1 патриот11зам" и "партизанско ју~ 
rословенство , 1щсолошка нскљу1 1111юст, погматпзам, тако су ес, уз благо~ 

слов," попршку власти, nратитr у 11сторr:;1rрафију. истискујући из ље ра

циоњ1лно и кr.11 п1чко м11111љсљс. ,,кш1rеhн исторщу, ра-зара,1·ући критичку 
историограс/m,1у''. " 

Партиј,! 1945. год11нс сматра на су ·3нш1,а, искуства и ра'\ буржоаске 
ИНТСЛl!ГСНIЏIЈСИ 11отрс(Јнн i\!Ланој _нрж,1 В\Ј. ГЈ рi!ВЛ.:1 '!СЊС~ дифс~с';щнјацr:ја И 
прс_nас_r~~1тан~н1:с ,,~yrжocic.~c 11нтст1rсt-щ11јс". 1~а )спној страни, и ствараље 
У ,,соцщ,1т1сп1 !КОЈ школи "нове 1штсл~1гсн11.111с' 01џшс 1щљсвима КПЈ два 

су упоредна процеса и •шне сушт1rну односа ·кпЈ према интелигенцији у 
првнм послератним гсщ1шаr..щ. 

К,ща су у питаљу 1rcтop11•u1p1r. јс1џш део 11,пх јс већ 1945. године од
с~гра11,сн н-з ку~турног_ н Hf1y 1 шor ж1шо'и1. Друга rpyf1a, која јс настојала да 
з,1узм~ позициЈу ,,нсr-..1сша11,а у пот-1т11ку'', постала јс главни објект инте
ре,сов,111,а КПЈ. _он_а ЈС по11вргнута "ирсвасп!!тава,_1,у", под чим ес подразу
мсnало упознав,ш~с cn ц11л>сн11ма '.1 зн;uщ11ма соrщЈ<1листпчкс изградље. ме-
1ыньс ш.1викс1. 1заспита~;:а· тrающнЈа, стаrог ю1 чпна ж11 rюта и мишљс,ыi. То 
"Пр?ШИрнваљс BIЩIIIOl заснивало ес Н<Ј IГЈу'Iаваљу марКСП'Ј!\tа-ЛСIЫIНИЗМа 
ИЈ\СЈНом уб~ђивању: укл:у'швању у ран масовних организ,щија, подизаљу 
животно; с1ан~аrд,1. 0G;ављпш1њсм юыrга,_ организоваљем професионал
них савеза. Ипак, КПЈ ЈС п даље према ТОЈ хуманистичкој интелигенцији 

27 
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изражавала резерве и истицала да се "тешко сналази и не може своју де
латност да усклади према приликама и _духу времена". Такво ~тановиште 
још више је истицало важност тезе да ЈС у новом. друштву коЈе гради со
цијализам неопходно потребна ,,,нова интсm·!rснцИЈа". Искључивост према 
историчарима старије генсрац11Јс и онима КОЈИ су били окупљени око САН 
и Филозофског факултета оrле1џ1л,1 ес посебно приликом обра11е 1:ема из 
НОР-а. Било је успостављено неписано правило 1џ1 НОР и рсволуц11Ју могу 
да обрађују само они који су у љој и учествовали. Савети стручњака нису 
се прихватали. Тај став јс умногоме личио на поставке ПРОЛЕТКУЛТА 
да једино писци из редова пролетера могу да ствараЈу пролетерску 

кљижевност. 

За разумеваље става према интслигснџији веома је индикативан Ти
тов говор у САН-у из новембра 1948. године. Том приликом су академци, 
међу којима је било и више историчара. упозорени да револуционарни пе
риод јо1п није завршен, да ће он трајат~ све док "капиталистички елемен
ти" који бране своје преостале по·лщи1 е у друштв~ ,,нс бу11у потпуно по
беђени". Јосип Броз јс упозорио оне ко,1и мисле "1џ1 ЈС наука нешто за себе, 
да она мора бити неутрална, да љих нс може интсрс~оnати ништа др~rо 
осим чисте науке" да су таква гледишта су~1rотю1 по_1м0Јшма прогреса и 
за КПЈ неприхватљива. Насупрот томе. он ЈС упути() поз.ив свим научни
цима "да ставе своје знаље и снагу" у служGу нове со1щЈал.истичке Југо
славије, у службу "ствараља сретније 6удуhност11". Пору~а ЈС била веома 
јасна.18 Слична упозореља упуhивао је и_ водећи партщски и11ео~оr М. 
Ђилас. Он је 011 писаца националне историје тражио 1џ1 ес ослобађају "ути
цаја свакојаких буржоаских школа" !1 традицион_алног, .,махом буржоа
ског" начина мишљења?) Исти садржщ саопштила Је историчарима М. Ми
тровиh у поздравном говору прпликом осниваља Историјског института 
САН 1948. године. Није се могло бирати. 

*** 
Непосредно након ослобођеља "криу11чка 1-~стор.11ографија" јс наста

вила да се негује на Универзитету. Та ор11,1снт,щиЈа IШЈС довођена У _пита.ље 
иако је било страних настојаља да 1щсолошкс инстру~1с~тализаtЏIЈе исrо
рије у "име више циљева" постану доминантне. ПapTl·IJa ЈС интснзивн~. ра
дила и на формира11,у ка11ра способног 11а прими за11атке и дуж~ос1и У 
историјским институтима и семинари~!" универзитета. Ти покушаји ии~у 
пролазили без отпора, усамљивања поЈсдинца и група, нер~зумсвшьа КОЈе 
настаје у сваком судару старог и новог, иромсне и традиЦИЈС, сукоба мла
дих покрета и искуства дугог трајаља, ноnих зам~1сли и старих организа
ција, идеолошког и критичког мишљс11,а. За КПЈ ЈС велики проблем пред
стављала немоћ да поједине групе на факултетима, међу љима и групу ~а 
историју, попуне марксистима и тако спречи да се на љима и даље предаЈу 
"идеалистички фалсификати". Ипак "пухоrнш континуитет" са кrитичким 
мишљењем и критичком историографијом" није нарушен. Стари профе
сори (Јован р~~ониh, Н. Вулиh, В. Новак, М. Диниh, Д. Анастасијевиh, Ф. 
Гранић, Ј. Тадић, Г. Острогорски, В. Чубриловиh), као и радови оних ЧИЈе 
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ес имс смело спомшьатн саr-.-ю на Филозофском факултету, а кљиге читати 
само у библиотекама семинара (С. Јованоn11h. Ст. Стојановиh, В. Ћоровић, 
Д. Стра11,ковиh) пресудно су утицали на то ЈЏl критичко мишље11,е и кри
тичка историографија опстану. Додир са старом школом, љеним великим 
знаљем и му11рушћу пр1шод1ю јс на•1стша струке и идејно најпоузданије. 
Младе rcнcrai\11jc историчара школоване су на архиnалијама Дубровачког 
архива, у најбољим тр.:щ1щ11јама ср11скс .,кrнтичкс историографије", а не 
на колсктившrм ншчитаваљнма и прорапама Д11јамата. Резултат није изо
стао. 

Партија јс "трпела" катспру за историју, али се није мирила са 
ю1•111ном ра11а на љој. Сталне трансфор~1шщјс које јс вршила власт (до 
1947. студијска група која повезује ссм1шарс; 1947. подела на инсти1уте; 
1948. основана јс катсщ1а; итд) нису упщалс на научни P"I\ и наставни про
цес. Посебно нсза,1овољство јс 11сю1з1шыю третманом којн јс на Филозоф
ском факултету имао НОБ и револуција (прс1џ1јс В. Чубриловић у оквиру 
нововековне националне 11стор11је). Године 1953. заснован јс предмет 
,,Историја нар<щнс рсволупијс". који јс 6110 замишљен као 1щсолошка ди
сц1шл11на (планиран јс за професора В. Д1щнјсра). Он јс прс11лагао 1954. 
голине да прснајс "о извор11ма за 11~1учавшье Нароннс револуције", али је 
и он брзо 11ожпвсо трансформшџ,ју. Еволу,щју 011 прс11мста "Историја на
родне револуције". преко налша "Историја НОР и револуције" и касније 
,,Историја НОБ-а" до препмста "Историја Југославије" 1111јс била ни фор
мална ни мсхани 1тка већ сушт1шска. Н,.1гом11лаваљс знаља и освајаље "кри
тичке историографије" јавили су ес юю послс1џ11џ1 пrофссионалног бав
љеља савременом историјом као Gило којом историографском дисципли
ном.30 

На катедри за историју ес неговала 11скљу 1шво стручна свест. О томе 
речито своЈЏРIИ и чшьсница ю1 нела класнка iчаrксизма стижу у рафове 
библиотеке семинара за историју тск у 1948. го,щни. Титrщи говори се за
воде као 6.931 приновљсна юы1га у 611бтютсщ1 семинара за историју 
7.12.1949. године. Незнатно пре љега (110•1свиш од октобра 1948. године) 
ту су стигле кљиге Стаљина. Лсљш~,1. Маркса. Енгелса. Е. Кардеља (јул 
1949), М. Ђиласа, Б. Знхсрла II l(pyrиx 1щеолоrија КПЈ. Тако су к11,иге које 
су тих година објаnљпване у м1ш1юнским тнражпма (дела В. И. Лељина 
су у псриоl(у 1945-1949. штампана у тиражу 011 1.433.000 примерака; Ста
љина у тиражу од 1.337.000: рщ1ови Ј. Б. Тита нису имали. по наслову, ма
љи тираж од 75.000 примерака) јен1ш закора•шлс међу студенте историје. 
У исто време ра,1ови Слободана Јовановића. Драгослава Страљаковиhа, 
Владимира Ћоровиhа, Владимира Дворникови!iа и других политички про
скрибованих историчара сматрани су незаобилазним штипам у студирању 
прошлости. У вреr-.-1сну кад се љ11хопа имена нису сr,лсла по~•шљати чак ни 
у библиографијама које су се птшпалс у првим послератним rо11инама, 
а Р. Зоговић "грмео" да јс ,.повољно па ес r-.-rл;:щи читалац навикне да без 
гађеља, без ужасавшьа, без стипа срета IH,,feнa издајника и мрачљака, да 
се срета са мrачљаком, дсющентом, трулом литературом ... па да то нега
тивно утиче на формираље љегове свести и љеговог карактера ... " читање 
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и критичко преиспитивш1,е такве литературе на Катедри за историју била 
је нераздвојни део научног и наставног процеса. 

Неуспех на Универзитету Партија јс покушала да компензује от
вараљем читаве мреже установа које су с временом и~-шлс зr~датак да 
заокруже "буржоаски универзитет". преузму део љсговпх функција у 
области историографнјс, оплучно допр11нссу стnараљу "научне" слике о 
себи. 

Средином јуна 1947. год1шс. са вс1111к11м закш11љсљем у односу на 

сличне орrанизn1111јс, формирано јс Историјско друштво НР Србије. Као 
сва остала професионална удrужс1ы1. 11 асоц11јщlнја нсторнчnра јс требало 
да буде једна од трансмисија КПЈ. Удружења су била погодна форма којом 
јс КПЈ ширила свој утицај и своју 1щсолоrију. Први и основни задатак био 
јс историјску науку 1ют•11шит11 и прс0Gрю11ти у пнструмснт за оствариваље 
идеолошких циљева и ширеље по111п11чкоr утицаја. Удружење јс требало 
да контролише стручни ж1111от, кыш1111шс рад. доноси судове и усмерава 

крптику.31 Међутим, всh први стручни скуп који јс опржан у Историјском 
друштву (Прва конфсрснц11ја 11стор11•н1ра НР Србије, 14-16.5.1951), поред 
бројних идеолошких оптсрсhсља. п,жа·ню јс 11а ес историја нс може ре
дуковати само на историју класне борбе, већ ЈЏЈ представља богати 
друштвени тоталитет који у својој !lСЛl!!-ш треба н па ес проучава.32 

Истоrнјски институт САН ос11отш јс с намером ЈЏ\ окупи све ис
торичаре који се Gавс наукџм и ангажује нх, како јс то истори 1 1аримn 
поручио Ј. Б. Тито, у неуморном р,щу "на скщџш,у вела са наше хис
торије, то јест дn ес пронађе 11стнна и уклоне сви фалсификати ... ". 
Податак дn су сарnпншщ Института у првим го,rџ1нама љеговог рада 
били М. Митровиh - члан ЦК СКС, Ко•,а По1101шћ - rснсрал-нуковник, 
В. Дедијер - публицист, Јован Поповић - књ11жсвш1к и пруги, сведочи 
о заинтересованости Партије за ту установу и контрли којој је ис
торичар би изложен. У ра11у Института јс у нрв11м го111шама видљива 
мимикрија - као једини начнн на ес опстане. Уз класичне теме ис
ториографије, ра11и ес и НОБ (постоји ссю111ја на чијем су •1слу В. 
Новак, М. Живковић и, као ас11стс11т. В. Стојш-1 1 1е1шh), свечано ес 
оглашава да јс "труд6uю111ю~'', у 1 1:~ст конгреса с111щ11ката, нэвршен 
попис библиотеке, ч11нс ес покушаји ;џ1 ес у Институту орrаннзујс курс 
марксизма-лсњиниэма. У Историјско,1 часоппсу јс11но време било јс 
места за тираде пласти и потп11 1 1кс говоре руковонилаца, али га ЈС 

убрзо освојила "крит,1•1ка истор11ограф11ја". Окретаље струци било јс 
плаћено занемаривањем истраживања 20. пека. 

Партија јс настојала да свој кадар (међу њима и истори•,аре 
марксисте) формира ван факултета. Тсщс јс требало да послужи Институт 
друштвених наука, основан у јануару 1949. гонннс. Основа функција Ин
ститута друштвених наука била јс да "оспособљава в11сокоюн11111,јmковани 
кадар за рад у области дрштвеннх наука. а наrоч11то маrксизма-лељшшз

ма ... " Ретки међу полазнюџ1ма и асистентима Институа заораhс касније 
самосталне истражива~1кс бразде и у оGлnсти 11сториографије. Стру1 11ы11tи 
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за војну историју форм11рал11 су ес у Војно11стор11јском институту. Помоћ 
у раду, такав јс 6110 став Армнјс. тражена јс искључпво ОЈ\ учесника у 
НОР-у. То јс 6110 критсрнјум који hc прспуrо онсмоуtшвати јављање 
,,крптичкс војне 11сториограф11јс". 

У другој половнни педесетих година отпо 1 1сhс рад Институт за сав
ремену историју и И11ст11тута за историју радничког покрета Србије. 
Научни планови тих установа hc нско време представљали одраз нас
тојаља КПЈ па нанесе ,.пораж,шајуhи удар" буржоаским и ревизионис
тичкиЈ\1 концсrщнјама истор11је и оствари ~,коначну победу" оних 
идеолошких ставова о истор11ј11 које јс зr~ступала. Отваrаљс врата Ин
ститута млађим стручњацима школщш1111м на Филозофском факултету у 
најбољим трад1щ11јама "критичке историографије" ћс кратко време прет
ворити тс партијске сервисе у 11ст11нскс научне установе. 

Критичка свест и "крнт11 1 1ка 11сторнограф11ја" полако је, али сигур
но, односила пpenary ющ догмама, нлуз11јаr-.-1а, прснрасудама, 
стсрсотнrшма, прејаким смоц11јама. Језик исторнјског исказа ослобађао 
ес партијске тсрм11нолоr11јс II врс11носн11х судова који су се тим 
"идеолошким КОЈЏ)Вlfма" саопштавали. Нагоnсштсно је прсиспитиnаље 
мисаоног инструментарија кој,ш су ес историчари служили. Поштовање 
методолошких и хеурнст11чю-1х прштла, примена историјског метода, 
тематско 1tрошнр11ваљс проучав,шог вpahriлo јс историчаре савременој 
историји. Отпори нису и·юстајалн, али ес пробој "критичке ис
ториографије" није могао заустщштн. 

Sншшаrу 

Ljt1bodrag Diшic 

Нis10riograp/1y and iclcology - Yur:ostm, схрсгiспсс - 1945 - 1955 

Wi1111iлg оГ powcr, st.:irtctl l)y t11c Yt1gos!av co11111н111ist.s c!нriпg tl1c World War 
II аП(! Љlly coшplctcd iпнпcuiatcly a1·1cr it cп,lccl. also iпcvitaЫy aПcctcd thc dcvclop
шcпt о!' Yt1goslav hisloriograpl1y. Historic scicпcc, as otlicr arcas of iпtcllectual ac
tivity Гог tl1at шattcr, faccd stroпg iclcological rrcssнres airncd at crcat.ing а "ncw" 
imagc о!' tlic natioпal pasl, ,,propcr /'гот tlic i<lcological ащЈ class point of view" iв 
а way tllat st1itcd tl1c intcrcsts ащl l1clicГs or t11c "avant-gardc о/' thc working class,,. 
History was consiclcrcd а sнitablc ir1stп1111cr1t оГ itlco!пgicaJ rc-cclt1catio11, Ьнt in vicw 
оГ hctcrogcocoнs сопчюsitiов of' t!1c Yt1goslav <:ommнпity, as \vcll as accшnolatcd 
lшrd blstoric cxpcricnccs (particttlarly Ггшп tl1c июst rcccпt ћistory), crcation ot· an 
"iclcologicaly propcr" imagc о/' t11c pasl ,vas а cliГГicc1lt task, asigncd above all to 
щ1rпсrонs пc\vJy-J'ot1щlccl l1istoric iпstitt1tcs. 'IЋcir task was to "ncutralize" and "be
sicgc,, ,,bot1rgcois,. llistoriш1s Ггоп1 lllc History l)cpart,пcпt о!' thc Sclюol о!' Pl1ilosophy 
in Bclgraclc, 1v!ю l1avc ћссл still ratllcr i11Пt1cпtial in l!Jc prof'cssional circles - а task 
l11a1 rcшai11ccl ш1Гt1li'illccl, аш! 1vllicl1 оп tl1c со111л1гу, latcr lccl ю "ifli'cctioп" of iлstitвte 
stalT апсl pa,·tial acccptai1cc оГ шctl10,lololical (i/' not also iclcological) principlcs о!' 
t!1C ћistoric scicпcc. Ho\v impoгt:mt !1isto1·iograp!1y \.Vas fnr t!1c Coшmнлist 
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Party/Leaguc of Commнnists is illt1stratcd Ьу tћс cxistcncc of а Нistoriograpћy Dcpart
ment in tl1e Party's Central Comшittcc si11cc Ј 948, History Coшmission of tl1e sаше 
organ, as wcll as Ьу tћс inllt1cncc 011 ћistoriograpћy of tћс Ccпtral CoшrnНtee's 
Jdeological Cornшissioп, Historic Co111111ission of tћс Vctcrans' Alliance, and otћcr 
similar organizations. All tl1is s11ggcsts tliat ћistorians апd historiograpћy in а given 
ideological, singlc-party socicty, lшvc bccn co11siucrcd an "iucological otTicc" in ser
vice to the n11ing idcology. 

ПРИЛОЗИ ИЗ 

ИСТРА)l(ИВАЊА 


