
Аnдреј Мишровиh 

Садашњост и 
историчарево схватање 

Нова едиција Исшорије Евройе издавачке куће "Ејнауди" замишљена је 
у пет књига, обухватиће од давнина праисторије до краја 20. века, а окупила 
је неколико десетина познатих историчара из различитих земаља. Њено објав
љивање је у току, претходне године се појавила прва, а ове године и друга књига 

у две свеске. Дело доноси новину која се привидно своди на поремећај хроно
лошког излагања али која садржи концепцијско решење далекосежног значаја. 
Видљива је већ у наслову прве књиге: Евройа данас (L'Europa oggi, а cura di Р. 
Anderson, М. Aymard, Р. Bairoch, W. Barberis е С. Ginzburg, Torino 1933 1933). Све 
је занимљиво нарочито зато што очевидно подстиче на разматрања о исто

риочаревом мишљењу. 

Пресшу-кшурисана хронологија 
У Ејнаудијевој едицији је прошлост Старог континента подељена на чети

ри основна раздобља, при чему је хрнологија нарушена у једном случају али 
значајно: изазов је у томе што је из историјског тока издвојена садашњост, а 
и само излагање почиње временом у коме историчари сарадници управо настоје 
да обраде историју хиљадугодишње прошлости. Наиме, најстаријим добима је 
посвећена тек друга књига. 

Најважнија промена у структурисаљу времена начињена је тако што су у 

једну целину спојени праисторија и античко доба. Питање је да ли две свеске 
друге књиге ипак не доказују превелику рискантност покушаја оваког спајања, 
али је најважније ипак да се хтело "прескочити" једна крупна међа у историј
ском виђењу давв;их времена, заснована на различитој развијености друштава 
од којих она старија (праисторија) не познају, а она млађа (антика) познају 
писменост и имају висок степен сложености духовне културе. Једанаест сле
дећих столећа, од 5. до 15. века, чине средњовековно раздобље, што је иначе 
уобичајено. Следи модерно доба које, сагласно устаљеном мишљењу у да
нашњим развијеним историографијама, обједињава 16, 17. и 18. век. Четврто 
доба чини савремена историја која обухвата 19. и 20. век, чиме је на цео европ
ски простор проширена периодизација која је још пооодавно примењена на 
француску и, с неким варијантама, на италијанску историју. Примењени посту
пак омогућава сагледање целина научно-техничке цивилизације, индустријског 
друштва и модернизација, онда појаву раст, разграњавање и искушења како на
ционализма тако и социјализма, даље историјске дилеме око каIШТализма или 

комунизма итд. 
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Очевидо је хронолошко излагање задржано у основи, с тим да је Шiодно 
дограђено. Међутим, издвајањем и стављањем садашњице на почетак излагања 
направљен је и обрт у мишљењу, дубоко је поремећено схватање историје као 
хрнолошког тока појава, ужих процеса, догађања и деловања истакнутих поје
динаца. Исотичарево мишљење је, с њим и излагање, ослобођено за тражење 
тематских оквира, теоријских гледишта, модела и корисних поређења без 
освртања на хронолошке грающе. Унутрашње прегруписавање историјских до

ба омогућава, даље, нову структуру општег виђења прошлости, шго је корак 
ка новим схватањима и разради поделе на раздобља и временске одсеке, али 
пре свега ка уочавању и наглашавању дубљих повезаности. Посредством струк

туре од четири доба, од којих је свако млађе и знатно краће од претходног, 
учињено је видљивим у новијем добу непрестано разуђивање и обогаћивање 
историјских прилика, тј . усложавање и појачавање замаха све разноврснијих 
кретања, заједно с тим и заоштравање противречности између оплемењивања 
услова и увеhавања проблематичности живљења. Историчару ослобођеном од 
схема у самим основама схватања историје, омогућено је да поставља нова пи
тања и одређује нове циљеве истраживања. Сазнање се удаљило од слике зби
вања и једноставног бележења појава, достигло је виши степен апостракције• 

да би обухватило и тачније показало односе и структуре. 
Издвојена садашњосш 
Концепцијом Исшорије Евройе је из хронолоошког низа издвојено најно

вије раздобље дуго тек којих педесет година, у сrвари историјско време које 

управо тече, доба живих генерација, данашња стварност, садашњосш. То је раз
добље у којем постоје и делају живи људи, дакле и истражују хиљадугодишње 
претходно, негдашње стварно, свет који је нестао, йрошлосш; из њега се раз
мишља и о времену које долази, које he постати стварност, замишља се бу
дуhносш. Пошто у њему човек живи, садашњост је време битно различито и 
од оног претходног, када је човек постојао, и од оног потоњег, у коме he човек 
постојати. За човека садашњости је прошло веЬ било, дакле извесност је, а 
будућност ће тек бити, она је само могуhност. У садашњост зато о предстојеhем 
постоје само претпоставке, о негдашњем међутим сасвим одређене представе 
засноване на искусrву, традицији или истраживању. · 

Издвајањем садашњости постиже се најмање три ствари: да се схвати, или 
бар олакmа схватање о томе да се свако истраживање одвија у неком датом 
историјском времену, да је потребно водити рачуна о околностима и гледишити
ма дпог времена јер утичу на сазнање и, најзад, да сама садашњост има своју 

слику о себи која такође утиче на историчара приликом проучавања прошлости. 
Ејнаудијева едиција додаје и нешто оригинално и значајно: виђење садашњости 

на основу учинка савремених наука (и то пре свега друштвених, далеко мање 
хуманистичких и једне природне науке, али оне која је неоспорно најуспешњија 
у нашем веку, биологије). Штавише и обраду хиљадугодишње прошлости за
почиље овим виђењем. 

Критичко проучавање историје засновано у 19. веку је веома опрезно пре
ма садашњости због одавно уочених присутних интереса, партијности, страсти 
и пристрасности, али и површности која се огледа у несхватању или предвиђању 
особитости оног ранијег, шго све ограничава или омета сазнање прошлости. 

Ова опрезност чини и данас једну од претпоставки историчареве струке, али 
се не узима сувише круто јер је у међувремену постало јасно да у садаш~ости 
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делују упоредо и корисни подстреци сазнању (интереси, нове идеје и видокрузи 
итд.). :Такође, занимање_ за прошлост не настаје искључиво у оквиру историо
~рафИЈе односно историјске науке. Она су често плод већ човекове особине да 
Је радознао, а и политичких, привредних или културних потреба, такође при
лика, посебно он~ прекретних или испуњених великим збивањима. Једностав
но, од са~ашњице Је ~еома зависан и повољан и неповољан историчарев учинак 
с тим да Је њен утицаЈ по правилу мањи уколико је историчар свестан проблема 
и огранич~њима свога времена се супротставља развијеном стручном само
свешћу (ко1а_га уздиже изнад страсти, брани од ограничење и чини самосталним 
:ниоце~ КОЈ~ зас-~:rпа интере~ за сазнањем). Ово је нарочито важно у друштви-
а У КОЈима Је неЈака историјска култура, као и у онима у чијој је недавној 

прошлости идеолошка држава захтевом за партијношћу ограничавала сазнање 
и деформисала мишље:"'е. Исто важи и за среДШiе преоптреhене страстима или 
изложене ретроградноЈ политици. 

Савремено прекрет~ю доба је развијеним историографијама пружило 
истраживачке задатке у коЈе су се оне и упустиле. Колико се сада може сагледати 
и ~обличити типологија, примјењу се три поступка. Прво, уочава се она појава 
КОЈа _има изузетно место и настоји анализирати током целог њеног постојања; 
реч Је о национализму за чијим се суштинама трага усредсређивањем или на 
открив3:Ње ~рограмске, митоматске и стварне улоге (Е.Ј. Hobsbawm, Nations and 
Natюrшl1sm smce 1780, Cambridge 1990), или на његову општу историју с фазама 
триумфа, замирања и обнове (S. Romano, Disegno della storia d'Еиюра dal 1789 
al 1989, Милано 1991). Друго, издваја се средишње збивање и анализира по
средством процеса у ближој прошлости; на пр. слом комунизма бољшевичког 
типа уз зах~атање студијама целине 80-их година нашег века (G. Stokes, Тhе Walls 
Са.те ТитЫтg Down, New York 1993). Треће, настоји се обрадити прекретне криз
не године и обрадом захватити историјско раздобље почhев од краја другог свет
ског рат~ (W. Laque~ Eurr:pa in our Ћте, New York 1992). 

Наиомена о исшорщском схвашању 
:На стр~иц~ књ_иге ЕвР_ойа данас изложен приказ савремености у којој 

на~аЈе едиц1;1Ја Исшорща Евроие, дозвољава да се уоче и издвоје нека схватања 
КОЈа припадаЈу садржајима историјског мишљења. Beh само стављање садашњо
сти на почетак намеће тумачење из угла где се историјски налази, док ремећење 
хронолошког низања помаже да се прилике сагледају уз узимање у обзир ра
зличитих времена. 

У Евройи данас тежиште је на кључним појавама 20. века, али је јасно 
да ':У оне настале у претходној историји. Иако није сводљив на хронолошко 
СВОЈУ исто~и~ност _има и сам човек, он који је једина права константа историје~ 
И биологи1а Је своЈе анализе савременог становништва у распону од, на пример, 
теме о распрострањености витамина и пигментације до теме о географској ра
споређености одређених група гена, повезала са резултатима испитивања ске
лета не само homo sapiens sapiens из времена удаљеног око 40 хиљада година, 
него и са скелетом homo erectus из времена од пре 700 хиљда година (текст· L 
~- Cavalli-Sforza и ~· Piazza). Када се сучеле национализам који се идевтифи~уј~ 
Јез~м и стварне Језичке прилике (Е. Gelner и G. Lepschy) јасно се оцртава проб
лем Јер се данас У Европи као матерњим говори 139 језика а нема толико нација; 
ово се даље заоштрава и начелно када се уочи да су неки језици матерњи за 
нешто више или за нешто мање од 100 милиона људи (руски, немачки), а неки 
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тек :щ групу од по којих стотинак глава. Савремене појаве у друштву су плод 
дубљих континуитетима привредних токова, политичких околности и еко
лошких услова, који по правилу окупљају у себе разноврсне дисконтинуитете. 
Снага политичког у 20. веку, заснована на далекосежним програмским и идео
лошки потпуно дограlјеним снажним хтењима (капитализам, социјализам), 
ствара глобалне историјске, дакле стварне ситуације, па и поделе (на Исток и 
Запад, што је континуирана последица промена започетих револуцијом 1917. и 
што је остало видљиво након преокрета почетком 90-их година; текст: Ch. Ma
ier). Анализе садашњости дозвољавају и закључак (на основу Гелнерових на
говештаја) о постојању и дубље поделе од ове управо наведене, наиме оне много 
старије поделе која дели Континент иа подручје аутохтоне индустријске циви
лизације и на подручје које је ову цивилизацију преузимало као узор и које се 
умнога поклапа са територијама негдашњих трију конзервативних империја 
(Турско, Хабсбуршко и Руско царство). 

Намеће се закључак да научне обраде доносе схватање о разноврсности 
која је временом настало. И ово схватање се уграlјује у основе историчареве 
лоmке и у кључна становишта за разумевање стварности, иначе увек суштински 

историчне. Садашњост није ништа друго него последица појава другог, средњег 
и кратког трајања. Оне се повезују у сложене процесе спајања и раздвајања, 
сарадње и сукоба, настајања и нестајања и оне делују на учвршћивање или на 
растакање историјских стања. Речено не значи да се пориче да садашњица има 
висок степен самосталности. Њу чине настале прилике и у њој делују генерације 
живих људи. Реч је с~о о гледишту: све што постоји, то је настало, дакле није 
заувек дато. Бритка формулација: ,,ми смо оно што смо постали" настала је из 
сучељавања тачног виlјења историје са конзервативним немачким тврдњама о 
националном као сталном (Н. Schulze, Wir sind, was wir geworden sind. Vom Nutzen 
der Geschichte fiir die deutsche Gegenwart, Miinchen 1987). Реч није о некаквом ме
ханичком или крутом историјском детерминизму, него о сплету наслеlјеноr и 
новог. Стварно, као и уопште историјско, тј. постојеће исторично, разумљиво 
је једино као насшало а не као вечишо. Може се послужити игром речи: настало 
је настало настајањем. Али важно је само то да је постојање' кретање коме је 
суштинско постајање. Ово схватање је и раздвојница научног, рационалног и 
хуманог од ненаучног, паранаучног, митског и митоманског. Можда је ово и 

средишња мисао историчаревог разумског виlјења света историје. 

Милан Рисшовиh 

Политичка карикатура и 
Информбиро 

(Поводом књиге Радоице Лубуриhа, !pyhu мир _Х:!_адноz раша, Хладни раш 
и сукоб Сшаљин - Тишо у карикашурама co6Jeuteкe, информбировске и 

йолишемиzаншске шшамйе, Подгорица-Београд 1944, 233) 

Поред низа књижевних, публицистичких и историографских радова ~ах
ваљујући којима је започет процес осветљавања и мучног разгртања слоЈева 
времена зацементираних животима милиона жртава, посвећених феномену ста
љинизма, укључујући и његово деловање на нашем тлу, истраживачки и ана
литички труд на даљем уклањању тамних места - уз нове изворе и поновно 

ишчитавање старих - очекује нове генерације историчара. Пре свега, оне не
оптерећене непосредним животним искуствима са ,,предметом истраживања" и 
ослобођене идеолошке и професионалне несавитљивости ума. 

Велики ожиљак стаљинизма, уз остале које су тоталитарне идеологије 
оставиле на ионако изровашеном лицу овог већ умирућег века, испод своје о!
врдле површине и даље крије преостала још жива жаришта. Део проблема КОЈИ 
загорчавају живот посткомунистичких друштава - укључујући и наше - добрим 
делом његови су рецидиви, па ће историчарево бављење њиме и без његове 
воље ипак још дуго побуђивати увек још нешто више од уског стручног инте

реса. 

Књига подгоричког историчара млаlје генерације Радоице Лубурића 
,,Врући мир хладног рата", објављена крајем лета 1944. године у издању Исто
ријског института Републике Црне Горе, зани~ив је и оригиналан ~рилог поз
навању времена око 1948, обележеног сукобом Југословенских и совЈетских ко
муниста, а који се одмах уклопио у већ започет хладни р~т. 

Аутор је, у опширној уводној расправи, понудио своЈе смело, новим саз

нањима до којих је дошао истражујући у руским архивам~ поткрепљено, ту
мачење сукоба око Информбироа. Посебну вредност имаЈу упоредне, психо
лошки заокружене биографске скице његова два главна актера (,,Јосиф и Јо
сип"), уз подробан приказ механизма совјетске и југословенске е~рантске ин
формбировске пропаганде и њиховог деловања према Југославији до средине 
педесетих година овога века. Малобројност југосовенске (информбировске) 
емиграције - упореде ли се оне хиљаде њихових истомишљеника у земљи - била 
је, може се са сигурношћу тврдити, проузрокована херметич~. затварањем 
југословенских граница и ефикасности репресивног апарата КОЈИ Је започео и 
водио служећи се "совјетским искуствима", акције уклањања свих противника 


