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О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА 

ON IDEAS AND BOOKS 

Горан Милорадовић 

Под гусеницама историје 

(О I{њизи Драгана Крстића,Психолошке беле~ит,е 

1974-1975, Савремена администрација, Београд 
1992,с.450) 

У овим часовима меланхолије осеhам како йо мени ради йlај лобо
йlо.м, идеоло~ики хирур~ики нож који йресеца у мени йриродно дтие 
везе сазнања, осеhања и х~иења. У друг.им йсихоло~иким условима йlо 

не йри.меhујем, и онда сам" йрилаг.о!Јен ", йlада се чини да је све у реду ... 

Д. Крсйlиh, с. 53. 

Beh осам година јавности је доступан део дневника познатог психо
лога и професора универзитета Драгана Крстића. Рукопис дневника је 

настајао од 1960. до 1988. године и чини га више хиљада страница, а књи
га доноси само део текста настао током 1974. и 1975. године. Упркос томе 
што дневници у принципу представљају интимно штиво, веh на основу те 

две објављене годин~ јасно је да је реч о изузетном историјском извору, 

чији садржај би могао бити занимљив и широј публици. Аутор је, осим 

коментарисања актуелних догађаја, немало простора посветио и реми

нисценцијама на историјске догађаје и појаве, коментарисању литерату

ре, филмова и телевизијског програма, сеhањима на људе које је некада 
знао и касније, у време писања дневника, поново сретао и, нарочито, по

кушајима да све то протумачи са становишта психолога. 1 

Пред нама је књига за коју се без дилеме може реhи да је дело 

унутрашњег емигранта, за чије постојање није знао нико, чак ни његов 

друг из младости, а касније рецензент рукописа дневника и писац пого

вора Света Лукиh. Толика неповерљивост према средини несумњиво је 
последица политичких и друштвених околности, у којима је пуки опста-

1 Срдачно захваљујем психологу доц. др Јовану Мириhу за стручну помоh прили

ком писања овог текста. Без његових критичких примедби и додатних објашњења мо

гуhност да залутам на терену који недовољно познајем била би далеко веhа, а последице 

погубније. 
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нак условљавао све друге потребе и мотиве.2 То га је одвело у рискант
ну позицију интелектуалца у тоталитарном систему, принуђеног да раз
вија двоструки его, у чему Крстић не предвиђа ни "елементе артифици
јелне схизофреније".3 Осим тога, дубока дискреција у којој су белешке 
настајале имала је за последицу и недостатак икакве повратне инфор
мације, током скоро три деценије. У тој околности треба тражити један 
од узрока недостацима које ова књига има, али који ипак не претеж:у 

над врлинама. А међу њене врлине свакако треба сврстати богатство 

тема којима се аутор бавио. 

Опсег интересовања 

Економија је једна од неочекиваних области у којима Крстић нала
зи материјал за аналитичко промишљање савремености и блиске про

шлости. Економска емиграција из Југославије на Запад је, по њему, 1974. 
године досегла два милиона људи,4 а:,, ... Све социјалистичке земље прак
тично су преведене у сателитске земље Запада, коме служ:е као енер

гетска и сировинска база. Помагањем социјалистичких револуција на 
Истоку, Запад је просто збрисао сваку конкуренцију некадашњих јаких 
економија ... Све ово се неминовно одражава и на боравак наших људи у 
иностранству, који ће бити све дужи и обухватаћ~ све већи број људи. 
Већ сада је то страховити биолошки и психолошки губитак за Југосла

вију, посебно Србију ... ".5 

Додатни доказ колонијалног статуса Југославпје Крстић види у је

зичкој политици у просвети. Као члан комисије за увођење страних је

зика у основне школе Крстић је знао да је, уз утицај државе, ,, ... добије
на пропорција од око 70-80% енглеског, а остало је било подељено на 
друге језике. Да није било наметнутих ограничења, свих 100% ученика 
(родитеља) изабрало би енглески језик ... "6 Крстић је свестан користи од 

2 Прве послератне године савременици су доживљавали као време доушништва, 

застрашивања, хапшења, насилне измене социјалне структуре градова, посебно Београ
да, и сузбијања приватности и грађанских слобода до крајњих граница. Види: Лукић, 

Света, Уз "Психолошке белешке", у: Крстић, Драган, Психолошке белешке, Београд 1992, 
с. 447,448. И сам Крстић је са својих 18 година, (1948. године) био хапшен "због буржоаског 
порекла" и ислеђен у "Главњачи", а потом био послат на присилни рад у логору за поли

тичке противнике, отвореном у порушеном фрушкогорском манастиру Велика Ремета 

(с. 383-390). 
3 Крстић, Драган, Психолошке белещке, Београд 1992, с. 6. (у даљем тексту: Кр-

стић ... ) 
4 Крстић ... , с. 94. 
5 Крстић ... , с. 116. 
6 Крстић ... , с. 369. 
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познавања страних језика, али начин на који се они уводе (за недора

стао узраст, искључиво енглески), наводи га на даља размишљања: 

,, ... Као да нико више не верује у Логос матерњег језика, и као да сви 
верују у Логос оног другог, страног језика. Тај други Логос нас је много 

коштао, и још ће нас коштати."7 Та стрепња проистиче из Крстићеве 
бриге за однос друштва према матерњем језику, изузетно битном за 

интелектуални развој и формирање идентитета, а према коме је, сма

трам, испољено "ниподаштавање". Крстићев критички однос према ин

ституционалној политици произлази из његових конзервативних и тра

диционалистичких схватања, али управо та критичка дистанца чини од 

тог дневника занимљив извор за проучавање друштва и времена у ко

ме и о коме пише. 

Финансије, односно унутрашњи и спољашњи дугови, као показа

тељ стања у земљи и индикатор њене перспективе, такође су предмет 

Крстићевог занимања.8 Катастрофално стање у тој сфери навело га је 

на врло песимистичка очекивања, која је време потпуно потврдило: ,, ... 
Оно што држи заједно ову земљу нису њене унутарње кохезионе снаге, 

већ општи, светски интеграциони процеси, који је споља 'придржавају'. 

Наилазеће промене ће неминовно поставити и питање интегритета Ју

гославије, који се може одр:жати једино принудом, а не демократијом ... ".9 

Импресивна далековидост. С падом Берлинског зида финансијско ула

гање Запада у Југославију престало је да буде неопходно, демократски 

избори су постали услов легитимности власти, а апарат принуде ограни

чен је и контролисан споља, чиме су дезинтеграциони процеси постали 

незадрживи. 

За пажљивог посматрача и рад службе здравствене заштите може 

бити врло поуздан индикатор стања у неком друштву. По Крстићу, здрав

ство ,, ... представља једно од најмоћнијих средстава уцене становништва 
од стране тоталитарног система ... ".10 Зато је било неопходно остварити 

максималну контролу над том институцијом, што је у Југославији и чи

њено опробаним бољшевичким методима. Али то је имало и своју цену: 

,, ... Диктатор може да постави систем који негативно селекционише и 
на сва виша хијерархијска места поставља све неспособније, а после 

губи контролу над односима са реалношћу .... слом ће настати из распа
да когнитивних функција ... ". 11 Ово предвиђање, у основи, догађаји су 

7 Крстић ... , с. 370, опширније с. 368-370. 
8 Крстић ... , с. 124-130. 
9 Крстић ... , с. 130. 
10 Крстић ... , с. 392. 
11 Крстић ... , с. 397. 
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потврдили, иако то није био, нити је могао бити, једини разлог слома 

система. 

Схватање законодавства је још једна од специфичности менталног 

склопа који је Крстиh настојао да разуме и протумачи: ,, ... Комунистич
кој идеологији, структури личности и свести комунисте једноставно смета 

било које ограничење њиховим прохтевима ... у монтираном божанском 
статусу њихових вођа, који је за све њих репрезентовао њихову жељену 

трансцедентну природу ... треба тражити психолошке разлоге њиховог 
одбијања да прихвате законе. Они воле да их постављају, просто их гро

зничаво доносе ... Али они воле само процес доношења закона, а не и 
саме законе, које у дубини своје интиме не воле и не прихватају. Не 

воле их зато што се тако као припадници тоталитарне власти комфор

није осећају, да би избегли ограничења у својим намерама, не воле их 

зато што их закони несвесно подсећају на многе противзаконите ствари 

које су учинили .... појединац ... мора бити неизвестан ... пред комунистич
ким законима ... "12 Практично, постојао је привид правне државе, који је 

био инструмент стварног центра моhи - партијског врха. 

О уметности 

Уметност је једна од области којима Крстиh посвећује посебну па

жњу, наравно у склопу свог схватања историје двадесетог века. Он, 
настојећи да то своје интересовање образложи, каже: ,, ... Интуитивни и 
уметнички ум надмоћнији су од свих 'истраживања', вођених савреме

ним скупим научним методама, које често нису ништа друго до један 

когнитивно-емотивни аранжман савременог човека у болном сусрету с 

реалношћу .... "13 Посебно помињући Пикаса, Далија и Буњуела, са њи

ховим "разбијеним простором" и "испретураним релацијама", он кон
статује: ,, ... Та три Шпанца просто су хрупила у средиште европске кул
туре управо у време када се у Шпанији припремао и када се водио крво

лочни грађански рат, који је постао прототип свега онога што he се са
мо мало касније одигравати у целој Европи, нарочито у њеном источ

ном делу .... Шпанија је представљала и прву позорницу на којој су јавно 
и легитимно успостављене хаотичне и инверзне релације ... "14 

Друге назнаке куда се креhе Европа Крстиh налази у уметничким 

делима из још дубље прошлости:,, ... био сам опчињен призорима које је 
Бош скоро пет векова раније насликао, а који су се поново почели ја

вљати, и то око мене. Ни тада ни касније нисам могао схватити Боша 

12 Крстић ... , с. 399, опширније с. 397-400. 
13 Крстић ... , с. 88. 
14 Крстић ... , с. 238. 
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као сликара фантастичног .... "15 Ово је импресија из времена Другог 
светског рата, али је и потоња реалност имала шта да понуди пажљи

вом и квалификованом посматрачу: ,, ... Ре:жим се плаши поезије, он је 
:о мног? пута показао, најпре убијањем и тамничењем песника, а сада 

Јавно и Јасно наглашава како неhе трпети ни јавно читање и слушање 

поезије .... Из тога страха родио се 'социјалистички реализам', чија је 
основна природа тежња да се удаљи од реалности и да праву реалност 

замени неком лажном ... "16 Крстиh овим својим запажањима потврђује 
~а уметност, схваћена као извор, може пружити драгоцене податке, ако 
Је свом критичком методу подвргне истраживач који за њу има слуха 

(психолог или историчар, свеједно). 

О урбанизму 

У време комунистичке власти у Југославији је масовно практико

ван нови начин становања, у тзв. машинама за спавање.17 Крстиh у ње

му види значајан индикатор социјално-психолошких тежњи: ,, ... У на
ставку 'западноевропејске' бољшевичке традиције, и овде је 'уређива

ње' преузето са Запада у виду Корбизијеових тоталитаристичких иде

ја, које у концепту искључују могућност развоја свог огњишта и среди

шта, заједно са одбацивањем концепта улице и онемогућавања социјал

них односа. Основни смисао комунистичких концепата простора за по

нашање било је стварање осећања индивидуалне угрожености, неси

гурности и незаштиhености .... "18 

Из тих општих запажања Крстиh изводи и закључке који се односе 

специјално на Југос..r::авију: ,, ... Постављен је критеријум да he бити 'со
цијалистичко' и 'револуционарно' оно што he служити као релејна ста
ница иностраних модела понашања, нарочито оних средина, које су уче

ствовале у довођењу комуниста на власт у Југославији, које су матери

јално богате и од којих читав систем колонијално зависи. У архитектури 

и урбанизму то је довело до грубих имитација, провинцијалних неуку

сности, градитељске немоhи и узбуркане ирационалности грађења ... "19 

Све ово, сматра Крстиh, ,, ... само још једном указује да се комунизам 
~ије јавио независно од скривених тежњи текуhе цивилизације, веh да 

Је само њен екстремни облик."20 Израз "текуhа цивилизација" односи се 

15 Крстић ... , с. 322. 
16 Крстић ... , с. 438-439. 
17 Крстић ... , с. 40. 
18 Крстић ... , с. 240-241. На исту тему опширније: с. 21, 22, 35-41, 169,170, 240-243. 
19 Крстић ... , с. 170. 
20 Крстић ... , с. 243. 
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на грађанско друштво, без обзира на варијанте које је попримило. Упр
кос томе што је и сам припадник грађанског слоја, Крстић има врло кри

тичан однос према неким елементима идејног корпуса који тај слој за

ступа, а који је, на различите начине, био афирмисан у оба војно-поли

тичка блока. Он одбацује идеје које се не поклапају са скупом хришћан

ских вредности ( од кога не може и не жели да одступи), без обзира на то 
да ли долазе са "истока" или "запада".21 

Срби и други народи 

Немало простора у Психолоиtким беле~икама посвећено је односу Ср
ба и других, понекад великих, утицајних и далеких, а чешће малих сусед

них народа. Нешто већи простор аутор посвећује прогону Срба са Косо

ва и Метохије, али за њега то није само актуелно политичко питање, које 

се управо тада разгоревало, већ и фокус далеко опсежнијих процеса: ,, ... 
Пре или касније прича о Косову мора да се отвори, а тада ће морати да се 

отвори и једна шира прича. Онако како је Косово само једна епизода оп

ште историјске пометње у Европи и шире, тако ће с њим почети крај не 

само тоталитарног система у Југославији већ и крај једне епохе смутње у 

европској историји .... "22 Упркос Крстиhевој евидентној способности ан
тиципирања, коју потврђује и овај цитат, његовом читаоцу на прелазу 

двају векова ово ипак мора да звучи превише оптимистично. 

Дуг је списак оних које, по Крстићу, уједињује мржња према Срби

ма: ,, ... Словенци, покатоличени Срби као Словенци, Хрвати, покатоли
чени Срби као Хрвати, Мађари, Немци (Фолксдојчери), исламизирани 
или покатоличени Срби у Босни или Херцеговини, Албанци, Шиптари, 

исламизирани или покатоличени Срби као Албанци и Шиптари, побу

гарчени или грцизирани Срби у Македонији ... "23 Крстић, осврћући се на 
протекло столеће, превиђа замке генерализација и констатује да је ,, ... 
мржња монструозних размера била ... једина константа на југоистоку 
Европе ... " и да постоји "апсолутна сагласност" између Ватикана, Ко
минтерне и масонерије, усмерена на биолошко истребљење Срба.24 Он 
и сам помишља да је ова веза ,, ... тотално ирационална, изван сваког 
разума ... ",25 јер реч је о међусобно конкурентским организацијама, али 

21 О Крстиhевим идејним назорима опширније види у одељцима овог текста под 

насловима: ,, О идеја,на и идеолоlија;11а" и "О исйlорији ". 
22 Крстић ... , с. 32. 
23 Крстић ... , с. 29. Набрајање се наставља припадницима других религија и конфеси-

ја, идеологија и партија ... 
24 Крстић ... , с. 29-30. 
25 Крстић ... , с. 30. 
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ипак не успева да тај модерни мит оспори. Међутим, могла би се, експе

римента ради, на основу Крстиhеве интерпретације историје, постави

ти и дијаметрално супротна теза: Срби су лако могли бити потпуно ис

требљени да их није спасла управо међусобна конкуренција према њи

ма непријатељски настројених интернационалних организација. Да ли 

би такво тумачење било "изван сваког разума"? Можда је Крстићева 

опредељење за прво тумачење последица историјског искуства које му 
је донео Двадесети век? 

Ипак, јасно је да ниједна од те две крајње поједностављене тезе не 

објашњава нашу новију историју, јер истини се може приближавати само 

онај ко критички промишља што је могуће шири асортиман могућих ту

мачења, увек се враћајући егзактној бази проверљивих чињеница, чвр

сто ситуираних у простор и време. Један раслојенији приступ, који би на 

југоистоку Европе, тј. на Балкану, видео и друге садржаје (нпр. привред

ну заосталост, верску и националну шароликост, културну неразвијеност, 

саобраћајну и урбанистичку закржљалост, непросвећеност, итд ... ), а не 
само неке последице политичке историје, можда не би тако лако западао 

у стереотипе. Оваква, парцијална виђења историје, попут Крстиhевог, 

нису незанимљива, али могу лако да заведу на беспуће ирационалног или 

у ћорсокак агностицизма. Један од начина заштите је неговање строге 

критичности и према другима и према себи. Крстић као да покушава да 

крене тим путем када запажа специфичност моралне структуре свог на

рода: ,, ... Тај морал је превише апстрактан, налази се у некој есхатоло
шкој равни, али нема додир са реалношћу .... ".26 На основу разматрања 
улоге коју су етичка схватања имала у важном и контроверзном догађају 

савремене српске ис1·орије, какав редставља државни удар од 27. марта 
1941. године,27 може се разумети да је "есхатолошка раван" у ствари 

алузија на косовски мит као битну саставницу моралне структуре Срба. 

Свестан своје озлојеђености над неправдом коју је његов народ ис

трпео у двадесетом веку и могућности да она утиче на поузданост ње

говог расуђивања, Крстић се у једном тренутку преиспитује: ,, ... Све 
ово личи на параноидну причу. Ма како сумануто било претпоставити 

да су Срби били предмет толике пажње и таквог антагонизма и великих 

интернационалних организација и великих држава - остаје чињеница 

26 Крстић ... , с. 28. 
27 О пучу Крстић каже: ,, ... Била је то класична инфлација архетипа посвећености 

трансцедентном свету, са хиупертрофираним и погубним односом према жнебеском цар

ству'. За тај слом односа према реалности морају сносити одговорност и српска интели

генција и Српска православна црква, а о уплетеним политичарима и војницима да и не 

говорим - они н е заслужују ни спомен одговорности, били су заиста обичне ништарије. 

Записујем ову опомену о одговорности, јер се она може лако односити и према мени ... ". 
Крстић ... , с. 87. 
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да они то стварно јесу били. Ако има нечег параноидног у тој причи, 

онда је то параноја оних који су у Србима морали видети главну сметњу 

свом утицају на овом простору .... ".28 Људска одређеност географским 
околностима и биолошким и историјским наслеђем резултира различи
тим менталитетима, од којих зависи схватање интереса и начина за ње

гову реализацију. Испарцелисаност и стратешки значај Балкана фоку

сирају те разлике на малом простору, у чијем средишту је српска држа

ва. Зашто је потребна "параноја" да би се то објаснило? 

О идејама и идеологијама 

Крстић о идеологијама које су обележиле историју двадесетог ве

ка говори истовремено са дистанце некога ко не прихвата њихов вред

носни систем и историјске последице, али и као неко у чијем )Кивоту су 

оне оставиле дубоке бразготине. Природно је да се највише бави кому

низмом, јер је ефекте тог друштвеног експеримента и сам непосредно и 

дуго осећао, али то не значи да остале утопијске пројекте занемарује.29 

Он више пута пореди два идеолошка и војно-политичка блока и конста

тује њихову конвергентност: ,, ... Комунистичка идеологија води, у ства
ри, у 'убрзани' капитализам ако се ствари посматрају као општа дру

штвена конструкција. Али и саме комунистичке вође живе на 'убрзано' 

капиталистички начин, са типичним примитивизмом првобитног капи

тализма, и са исто тако суровим међусобним обрачунима како су се ра

ни капиталисти међусобно обрачунавали ... Једино што комунистичке во
ђе не преузимају и не убрзавају из капитализма је конкуренција ... ".30 

Крстић је, коментаришући стање духа у Југославији седамдесетих 

година, сматрао да ,, ... Већина од нас зна да иза феноменолошки дате 
реалности постоји једна друга, истинита стварност, али сви којима је 

стало до друштвеног (то значи и биолошког) опстанка, морају се пона
шати у оквиру онога што је дато као производ друштвених механизама. 

... ",31 На основу таквог виђења, он је настојао да неке примере психопа

тологије протумачи ,, ... последицом прихватања лажне реалности као 
једине истините .... Мислим да идеолошко мишљење (у оквиру тотали-

28 Крстиh ... , с. 32. Међунационалним односима посвеhене су и странице 23-32, 216-
217, 381-383, 407-428. 

29 ,, ... Још пре рата и ових страховитих утопијских убрзања, Берђајев је рекао да је 

најважнији податак о нашем стању чињеница да су утопије почеле да се остварују ... не 
треба превидети и чињеницу извесне блискости процеса и на Истоку и оних на Западу ... 
У ствари, утопије у свим својим ирационалностима рођене су на Западу, а на Истоку су 

само доживеле своју сумануту радикализацију ... " (Крстиh ... , с. 275-276). 
30 Крстиh ... , с. 13-14. 
31 Крстиh ... , с. 172. 
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тарних идеологија нашег времена) подразумева претходну или потоњу 
имплозију ега .... ".32 Аутор анализира више појединачних примера руи

нирања личности, али сви они ипак не излазе ван једног општег оквира, 

који он доживљава као процес разарања колективног европског иден

титета и европског система вредности. 

Покушавајући да објасни необична понашања која су разне масов

не убице због идеолошких разлога показале током двадесетог века (рав

нодушност или љубазност према жртвама, веселост након убистава), 

Крстић закључује да ,, ... Тоталитарне идеологије ... уводе један психоло
шки механизам који врши неку врсту лоботомије над припадницима те 

идеологије .... (па) ... субјекти остају без ... одговарајућих емоција .... "33 

Он то повезује са распадањем европске (тј. хришћанске) структуре све

сти, каква је преовлађивала још током деветнаестог века, те неке схи

зоидне аспекте понашања покушава да објасни измењеним односом из

међу когнитивне, афективне и конативне димензије психе тих људи. Тај 

нови концепт свести силом је наметан, а они који га нису прихватали 

бивали су или уништени или маргинализовани. То се у Београду најви

ше односило на грађански слој, коме и сам Крстић припада,34 те стога 

његове белешке неретко звуче као посвета старим Београђанима. ,,Но

ве људе" аутор доживљава као параноидне психотичаре, који се, за раз

лику од клиничких психотичара, не фиксирају на појединца као "крив

ца", већ на целу друштвену групу (,,Јевреје", ,,Србе", ,,класне неприја

теље" и сл.), и сходно томе их трет:ирају.35 Можда је овако оштар став 
проузрокован тиме што Крстић психолошким методом покушава да об

јасни феномене који нису само психолошки, него и социолошки, исто

ријски и филозофски? Прогон и истребљивање појединих друштвених 

група није специфичност двадесетог века, а немогуће је целу историју 
свести на испољавање патологије. 

Осим савремених идеологија и једна од темељних нововековних иде

ја је била предмет критичког промишљања у овом дневнику: ,, ... Оно 
што се назива 'хуманизмом' у нашем добу стварно је изопачени ан

тички мит о човеку као извору сопствене судбине, који је преко Ниче-

32 Крстиh ... , с. 173. 
33 Крстиh ... , с. 50. 
34 Ова позиција поен ризик пристрасности, коме аутор настоји да се одупре: ,, ... 

Упозоравам себе да у затицању режима и његовог духа у ружним стварима и догађајима не 

ликујем, среl1ан зато што сам у томе успео. Због бојазни да могу да будем злурад и освет
нички бележим и оно што није значајно иш1 је, макар, делимично са моје стране искон

струисано, понешто и прескочим у запажању или преhутим у објашњењу .... " Крстиh ... , с. 
406. . 

35 Крстиh ... , с. 44-64. 
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овог 'натчовека' или Маркс-Енгелс-Лењин-Стаљиновог 'човека наро-
. "36 Т ' читог кова' ушао у све савремене тоталитарне идеологије. ... ај 

"нови човек" има два лица, али ни оно које је мало боље маскирано не 

измиче психологу: ,, ... Просто су наивне претпоставке у отвореним дру
штвима, где се психологија несметано развија, да савремена огромна 

институционална машинерија тамо не поприма атрибуте магијске мо
hи и да није у стању да замењује или изопачује реалност или личности 

људи ... "37 Крстићева психолошка скица личности и појава двадесетог 
века изразито је онеспокојавајуhа, посебно ако се има у виду да је он 

многе теме тек дотакао и да би свака од њих могла отворити читаву 

истраживачку област: о психолошким претпоставкама и последицама 

модерних идеологија, о вредносном систему европског друштва, о од

носу појединац - колектив, о стању науке и о будућности друштава 

европског типа. 

О историји 

Један од разлога због кога је историчару овај дневник посебно за

нимљив јесте немали простор који аутор посвећује настојању да разуме 

прошлост. Иако Крстиh није професионални историчар и изражава се у 

облику дневника, који подразумева одређену слободу, његова размишља

ња нису ирелевантна за историјску науку. Потребно је са стручног ста
новишта коментарисати и такве текстове, јер и они, на свој начин, уче

ствују у формирању историјске свести. Ако би се наука бавила само 

ускостручном литературом, запоставила би огроман простор на коме би 

митска свест могла несметано да буја, све док уверења не би потпуно 

истиснула метод, а тврдње знања. Упркос примедбама које му се могу 

ставити, Крстиhев дневник је у бољем делу ванстручне продукције. Осим 
тога, мишљење некога ко по образовању и професији није историчар 

може да буде драгоцен коректив за саме историчаре, може да отвори 

нове теме или да неки стари проблем постави на нови начин и тиме под

стакне историјску науку да трага у смеру који би иначе био запоста

вљен. Крстиhеве Психоло~ике беле~ике пружају обиље материјала и мо
гућности за такав приступ. 

Он најчешће анализира неко кључно време, догађај или личности 

опште и националне историје (нарочито у вези с настанком, сломом и 
обновом Југославије),38 али понекад зађе и у област методологије исто
ријске науке: ,, .... Основно методолошко ограничење писаца скорашње 

36 Крстиh ... , с. 214. 
37 Крстиh ... , с. 219. 
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историје у затвореним друштвеним системима (на други начин и у отво

реним друштвима) састоји се у развоју односа према идеологији и и_н
ституционалној хијерархији, а не према реалности ... Пре или касније, 
сусрет са реалношћу мора се одиграти и лако је замислити какав he то 
бити страховит судар са самим собом ... ".39 Запажање је тачно, уз при
медбу да је реч о ограничењу које долази изван науке, из политичке сфере, 

и погађа пре свега "историчаре" који су заточници неке идеологије. Од 

развијеног и доследно спроведеног научног метода може се очекивати 

не само да делује корозивно на идеолошке матрице40 веh да утиче и на 
очување интегритета личности истраживача који га примењује. А не 

треба искључити ни постојање треhе категорије, људи који историју п_и

шу у духу идеолошких захтева, свесни да је реалност ипак другачир. 

б " Такви вероватно неhе до:живети никакав "судар са самим со ом , али 
од њих не треба очекивати ни вредна научна дела. 

Међу квалитете књиге треба поменути и то што Крстиh свом чи

таоцу више пута скреhе пажњу на неки нетипичан или неочекиван исто

риј ски извор (или његов нестанак). Тако се може сазнати да је ,, ... Д. 
Ћосиh ... у писању Корена користио и архиве Удбе ... ",41 да су након рата 

уништавани филмови, чак и уникати, ,, ... да би се добиле сировине за 
'индустријализацију' ... ",42 али и да се телевизијске рекламе, речник ТВ 
Дневника, новински мали огласи, праhење кретања тиража неког листа 

у зависности од тема којима се бави или избора страног језика у основ

ној школи могу користити као добар материјал за психолошке анали

зе.43 А зашто не и као извори за друштвену историју? 

Слутеhи какав сазнајни потенцијал ту лежи, Крстиh резигнирано 

констатује да пробл~м односа психологије и историје ,, ... уопште и није 
· " 44 'Т' разматран у стручној литератури и нема академски статус. ... . .1.0 мо-

жда важи за психологију. Са своје стране историјска наука је одавно 

закорачила на тај терен и убрала изузетне плодове, о чему постоји и 

38 Нпр.: Крстиh ... , с. 85-87, 95-99, итд. 
39 Крстиh ... , с. 152-153. Тако на с. 315. Крстиh пореди домаhу и инострану литерату

ру о војним операцијама на тлу Југославије током Другог светског рата, у корист ове 

друге. 

40 Модерни идеолошки системи су у суштини уiиойије, а основна карактеристика 

утопија је да су ан~ииисiuоричне, јер игноришу временски фактор у историјском про_цесу 

и нуде .митску слику света. Види: Милорадовиh, Горан, ,,Проналазак и~ењера ЗамЈати

на, односно покушај дефинисања појмова утопија, антиутопија, дистопиЈа и научна фан

тастика на основу њиховог односа према историјском процесу", Књижевна реч, бр. 452-
453, 10-25. јануар 1995, с. 3-4. 

41 Крстиh ... , с. 232. 
42 Крстиh ... , с. 137. 
43 Крстиh ... , с. 136-138, 262-263, 364-365, 368-370. 
44 Крстиh ... , с. 234. 
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немала библиографија.45 

Али Крстић зна и да погреши у процени вредности неке врсте изво

ра. Поричући, током једне расправе, вредност докумената институцио

налне провенијенције насталих у време комунистичке власти у Југосла

вији, он каже: ,, ... тај начин доказивања садржаја ... не вреди ... у тим до
казима нема никакве легалности јер су управо они највише фалсифико
вани. Све наше институције су корумпиране и све што оне производе је 

лажно .... "46 Али "легалност" није исто што и аутентичност и веродо

стојност. Документе историчар може да подвргне критичком методу (а 

то је и сам Крстић учинио!) и из њих извуче садржај који сматра вред
ним, упркос тенденцији његовог састављача. Извори за савремену исто

рију, у принципу, нису фалсификовани, они јесу производ рада одређе

них институција, и чак и када (свесно или несвесно) искривљују слику 
стварности, они дају ис~иинише податке о нечему, па макар то био један 

лажљиви режим. 

Далеко већи проблем јавља се у области филозофије историје, од

носно на релацији субјект (Крстиh)-савремени ток историје. Он као да 
не може (или не жели?) да схвати и прихвати ближу прошлост: ,, ... То
талитарне идеологије нашег времена јавно су прокламовале да he 'пре
уредити' биће и историју човека и извршиле су насиље и над једним и 

над другим .... Пркосећи трансцендентној моћи, отворена друштва под
једнако су доприносила изойачењу йриродноz шот<а исшорије, отворе

ном као могућност од стране трансцендентних сила .... ". 47 Или: ,, ... мора
ју (се) упутити нека питања и самој историји. Откуда тај њен иреzула

ран, йарадоксалан ход? Било је много морбидности и перверзија у на

ступу тоталитарног духа нашег времена, али онда и сама uciuopuja у 

45 Захваљујући радовима француске школе анала (Лисјен Февр, Жорж Диби), нај
касније од тридесетих година двадесетог века овај мултидисциплинарни приступ се може 

сматрати теоријски утемељеним и методолошки релевантним, бар што се тиче историј

ске науке (види: Mitrovic, Andrej, ,,Istorijska nauka i psihologija", Ђ·есi p1·og1·am, prolece 1971, с. 405-
426). За четврт века, колико је прошло од настанка Крстићевих бележака, интересовање 
за психоисторију је осетно нарасло (види Web Di1·ect01J1 ој Psyclюliistory Links, wysiwyg://15/ 
http://www.geocities.com/RainForest/Vines/6074/psyhohis.ht), а своју делатност нарочито је раз
вила америчка школа Лојда де Маза (Lloyd de Mause), о чему види сајт Института за психо
историју (Tlie I11stitutefo1· Psiclюliist01y, http://www.psychohistory.com). Уз уважавање чињенице 
да српску историографију, поред осталог, карактерише и дисконтинуитет, треба помену

ти да је први такав покушај код нас учињен још пре 160 година (види: Јовановић, Миро
слав, ,,Један заборављени међаш - 'Преглед битке Косовопољске ... ' Василија Суботића 
или прва Српска психоисторија", Годшињак за друипТiвену историју, год. II, св. 2, 1995, с. 
241-259), али интерес до данас није сасвим престао (види: Adamovic, Vladimiг, Od 11/asti do 
pamnoje:psilюblogmfija Ј. V. Staijina, Beograd 1987). 

46 Крстић ... , с. 218. 
47 Крстић ... , с. 234. (курзив Г. М.) 

Горан Милорадовић, Под 'iусеюща.ма историје 151 

својој феноменологији Atopa биши морбидна и йерверзна . ... "48 Крстић 

персонализује и морално вреднује нешто што објективно постоји и што 

је вредносно неутрално - историјски ток. Али историја као процес није 

подложна таквом поступку, није она ни исправна ни погрешна, ни добра 

ни зла, ни болесна ни настрана: такво мож:е бити само нечије виђење 

историје и вредновање поступака њених "актера". 

Како је дошло до те грешке? Један од узрока леж:и у томе што је 

Крстић сазнавању и тумачењу историје приступио са становишта сво

јих моралних критеријума. То је, потом, довело до продора емоција у 

сазнајни поступак. На пример, он је дубоко повређен, огорчен и згађен 

"моралним издајством"49 западних савезника према његовом народу и 
целој источној Европи, коју су препустили Совјетима, као да су они мо

гли и били дужни да поступе другачије. А зашто би? Испуњење интере

са, чему сви међународни субјекти теже, не ограничавају моралне нор

ме, веh физичке препреке, а критеријум успеха у политици није етич

ност, веh ефикасност. 

Крстиhево схватање историје и морала може се назрети и из њего

вог мишљења да,, ... У претходној историји (тј. пре пада Србије под Тур
ке, Г. М.) побеђивао је бољи горег .... ".50 Та чињенично неутемељена 

генерализација изражава Крстиhево схватање правде и став да би исто

рија требало да буде праведна, а не спознаја неке историјске законито

сти коју он овде износи. Стиче се утисак да би Крстић хтео да се оно 

што он сматра исправним заиста и дешава у историји. Тада би она њему 

била схватљива, тј. ,,рационална". Пошто то није тако, ,, ... Мало је од 
онога што се догодило 'логично', с обзиром на логику класичне истори

је ... Србија са Југославијом је само добар пример размахнуте ирацио
налности која је у нашем времену харала светом ... ".51 Та Крстићева раз

мишљања о историји добра су илустрација замене сазнања хтењем (ви
ди мото). 

А зашто би историја требало да буде праведна? Зато јер је она за 

њега под контролом "трансцендентних сила" (Бога). То је вероватно и 
разлог што он персонализује историју, тј. не би Крстић "упутио нека 

питања" историји, него Богу! То што он описује као да је "природни" 

ток историје устукнуо пред "настраним" значи да сматра како нас је (чо
вечанство) ђаво узео под своје. Јер ко би био трећи учесник у таквој 

48 Крстић ... , с, 261. (курзив Г. М.) 
49 Крстић ... , с. 103, опширније о овој теми с. 102-108. 
50 Крстић ... , с. 379. Али, на победу у рату утичу разни фактори (бројност, домишља-

тост, организација, тактика, дипломатска припрема, техника итд ... ), а не само моралне 
или "духовне и културне вредности" (исто). 

51 Крстић ... , с, 102. 
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пројекцији историјског процеса? Можда је антрополошки оптимизам, 
који хришћанско схватање човека садржи, разлог што Крстић, када га 

историја брутално лиши основе за оптимизам, запада не само у песими

зам него и у сазнајни проблем?52 

Мора се закључити да су овде, услед деловања историјских околно

сти, морални, филозофски и верски назори осујетили сазнајни посту

пак.53 Иако аутор тежи логици и разуму у сазнавању прошлости и пози

ва се на њих, он, у крајњој линији, не успева да их досегне. Не успева да 

историју двадесетог века третира равноправно са другим њеним пери

одима, као њихову последицу (која се не може променити интервенци
јом у прошлости, веh једино у будућности), и као узрок будућих збивања 
(који може бити и ирационалан, али мора бити рационално објашњив). 

Такође, стиче се утисак да историјски значај свог народа понекад пре

наглашава и да његовој историји даје улогу огледала опште историје. 

Историја је, упркос неким привидним сличностима, увек "премијерна" и 

,,уникатна", а при покушајима њеног разумевања аналогије и генерали

зације пре могу бити на сметњи него од користи. Као да су тенковске 

гусенице, газећи границе европских држава, кидале и неке фине нити у 

сазнајном апарату људи који су то доживели. Али иако та размишљања 

о историји спадају међу слабије странице дневника, то не значи да су 

бескорисна, јер ако ништа друго, дају одличан материјал за анализу не

ких психолошких последица комунизма. 

52 Антрополошки оптимизам није ексклузивно хришhански, он се може иденти

фиковати и унутар марксизма (на специфичан начин чак и у његовој бољшевичкој вари
јанти), али историјска реалност пре указује на двојност људског карактера, која се може 
изразити паровима: склоност ка слободи, али и неслободи; креативност, али и деструк

тивност ... итд. О овој теми види више у: Stojanovic, Svetozar, Pгopast komuпizma i mzbljaпje 
Jugoslavije, Beograd 1995, с. 226-232, ( одељак Ljudska p1·i1·oda i istoгija). 

53 Филозоф Агнес Хел ер сматра да постоји шест ступњева историјске свести, а lТipe

hu сйlуйањ назива свест о нерефлекйlованој ойшй1осй1и. То је хришhанско схватање исто
рије, по коме ,, ... Историја људских биhа (човечанства) уређена је од йочейlка до краја 
(стварање-пад-искупљење-страшни суд) ... Свест о нерефлектованој универзалности јесте 
свест о идеалности (у смислу да та свест не прибегава емпиријском) .... " (Неlег, Agnes, 
Teo,·ija isto1·ije, Beograd 1984, с. 41, курзив А. Х.). Нису ли Крстиhева размишљања о историји 
производ раскорака у коме се нашао, раскорака између идеалног, које је усвојио васпита

њем и образовањем и стварности двадесетог века када, по Хелеровој, преовлађује щесйlи 

сйlуйањ, или конфузија историјске свести: ,,Збрка историјске свести као општа појава 

почиње са Првим светским ратом, а појачава се са трауматским искуствима Другог свет

ског рата, Холокауста, Хирошиме и Гулага ... "? (исто, с. 58). 
Сличан раскорак између "позитивног, јасног и самоувереног становишта касног 

викторијанског доба ... " (1896. године) и речи које,, ... одражавају пометеност и растројени 
скептицизам бит генерације ... " (1957. године) констатује и историчар Едвард Халет Кар. 
Види: Kar, Edvard Halet, Staje isto1·ija?, Чачак - Београд 2001, с. 10, 11. 
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Онај кога занимају извори за историју Југославије друге половине 

двадесетог века мора констатовати да, осим што доступна грађа инсти

туционалне провенијенције не покрива цео тај период, мемоарска гра

ђа, која би могла да послужи као допуна, умногоме је једнострана. У 
новије време сведоци смо праве поплаве мемоарске и дневничке лите

ратуре, али њени аутори су углавном људи "из система", те су њихова 

запажања и размишљања нужно одређена том чињеницом. Виђење не

кога ко је, макар интимно, био "са друге стране" мож:е да послужи као 

важан противтег у одвагању шта се то уистину збило. Штета је што та 

врста литературе није масовнија, јер шири спектар мишљења која има

ју критички однос према прошлости омогућио би и њену тачнију рекон

струкцију. Евентуално даље објављивање Крстиhевог дневника било 

би вероватно прилог у том правцу, али би захтевало и један стручнији 

приступ. Наиме, уз похвале Савременој админисшрацији што се одлу

чила да ту књигу објави, мора се приметити да она врви од озбиљних 

штампарских грешака, које читаоца често доводе у дилему шта је сми

сао написаног, а велики недостатак представљају и непостојање индекса 

личних имена, географских назива и стручних појмова, те критичког 
коментара текста, који би његову употребу знатно олакшали. 




