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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-

Милан Рисшовиh

ier). Анализе садашњости дозвољавају и закључак (на основу Гелнерових на

Политичка карикатура и

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

Информбиро

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

(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)

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

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.

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

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

суштинско постајање. Ово схватање је и раздвојница научног, рационалног и

воље ипак још дуго побуђивати увек још нешто више од уског стручног инте

хуманог од ненаучног, паранаучног, митског и митоманског. Можда је ово и

реса.

der Geschichte fiir die deutsche Gegenwart, Miinchen 1987). Реч није о некаквом ме
ханичком или крутом историјском детерминизму, него о сплету наслеlјеноr и

средишња мисао историчаревог разумског виlјења света историје.

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
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режима. Овим емигрантским групама (укупно око пет хиљада лица, пребеглих
чл~ова Партије, официра затечених на школовању у Русији, студената, мањег
броЈа дипломатских службеника, одбеглих припадника мањинског сrановшшrrва
~-), у совјетској и ,,лагерској" пропагандној активности, с њеним огранцима
~ЈИ су синхронизовано деловали из непосредног југословенског суседства, дата
Је важна улога у поткопавању титовог "расколничког режима", који се - сам
против стаљинизма - борио стаљинистичким методама (отуд · тачност касније
Ђиласове оцене о "сrаљинистичком антистаљинизму").
Лубурић је утврдио да су, обилно новчано и технички помагани, деловали

из

пропагандних центара, издајући девет листова намењених убацивању и
растурању у Југославији као оруђа за "раскринкавање ревизионистичке поли
тике" југословенске политичке и партијске елите.
У великом избору пропагандних средстава коришћених у обрачуну речима
и сликом са доскорашњим највернијим чланом "лагера", почевши од "бомбар
довања" оптужбама и "аргументима", преко радио-таласа, убацивања ра
зличитог штампаног материјала и слично - аутора је привукао један на први
поmед споредан, помоћни сегмент информбировске пропаганде, убојно оружје
малог калибра - карикатуре, објављиване свакодневно у совјетској и ,,лагерској"

98

штампи у милионским тиражима. Због тога други, аутономни, део његове књиге

чини избор више од две стотине карикатура насталих од маја
године.

1954.

1949. до децембра

Оне су, тако, пред читаоцем књиге Радоице Лубурића, сада у улози неуо

бичајеног историјског извора. Ако се приступи пажљивој анализи језика, ико
нографије, избора тема, отвара се могућност да се у свој његовој манихејској,
ндеолошко-nолитичко-пропагандној огољености допуни представа о ,;духу вре
мена" затрованог мржњом меl)у доскорашњим члановима исте "породице".

Један овакав приступ, у који се, на жалост, аутор и приређивач књиге није
упустио, умногоме би допринео да његово бављење стаљинистичком пропаган

дом још више добије у студиозносrи и квалитету. Овако, што не мора да буде
мана књиге, читаоцима ј е остављена слобода да сами доносе судове о ефектима
дириговане употребе једног жанра у политичке сврхе, који је као и друге многе
"озбиљније" области стваралаштва био доведен до крајњих _граница неукуса и
самонегације.

Mel)y

ауторима чији су радови нашли место у овој књизи, уз занемарљив

број радова преузетих са страница партијске (комунисrичке) штампе из других
земаља (Румунија, Чехословачка, Италија) и неколицине чији су аутори, судећи
по потписима, Југословеви, налазе се сва тада водећа имена совјетске карика
туре. То су уметници који су славу стекли током Другог светског рата: Кукри
никеи (трио аутора, М. В. Купријанов, П. Н. Крилов, Н. А. Соколов), иначе
носиоци Сrаљинове награде, Б . Е. Јефимов, Н. А. Долгоруков, Ј. Новак и други.

Када се упореде њихови радови "антиосовинског" ратног циклуса (видети,
на пример, репрезентаrивни избор у књизи Советские мастера сатирьr 19411945, Москва-Ленинград 1946), са онима насталим у склопу информбировске
пропаганде офанзиве, лако се уочава понављање истих решења, готово пре

цртаних старих, ратних ликова ретушираних стереотипова с новим натrшс.има,

прилагођених новој ситуацији. ,,Универзалност" и незастаревањ е једном
потврђених решења у пропаганди управо због своје примитивне једноставности
порука показује се погодним за вишекратну употребу. Тако је "главни јунак"

Милан Ристовић, Политичка карихатура и Информбиро
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совјетских и других ,,лагерских" карикатуриста (1949-1954) Јосип Броз на њи
хових цртежима као јаје јајету сличан Мусолинију.
Међу "ив~вацијама" нашло се У. дугом низу карикатура са макабири
стичким садржаЈвма, неколико ових КОЈе као мотив имају Голи оток. Посебну
целину чине карикатуре са спољнополитичком тематиком, опет најчешће ве

зане за. ,југословенске отпаднике" који су се ставили у службу ,,међународног
имеприЈализма".
Ако се погледа што се осим "високе политике" нашло на списку критшrе
овога вида пропаганде, видећемо да су то исти они проблеми који су стаљини
стички систем у његовој "правоверној варијанти" чинили оваквим какав је за

право био и који ће највећим делом, уз извесне корекције, осrати основни про

блеми постстаљинистичке ере развоја социјализма: култ личности, обрачун са

противницима режима, полицијска репресија, демагогија, низак животни станд
ард, пљачка и разарање села, намештени избори, и још много другог.

Уп?реде ли се ~рикатуре објављиване као одговор на совјетску пропа
ганду у ЈугословевСКОЈ штампи исrог периода, може се приметити, сада не ула

зећи у оцену уметничког домета њихових стваралаца, рађене и пуштене у свет
такође под строгом паском партијске цензуре, да је ипак у њима дозирање про

пагандног (садржаја) отрова ипак много пажљивије и одмеревије, ако ништа
друго, ово духовитије. Ове су често могу прихватити као жесток сатиричарски
контраударац, понекад врхунски (као што је случај са чувеном Џумхуровом ка
рикатуром са Марксом и Сrаљиновим портретом) који је погађао на право ме
сто.

Једио озбиљније компаративно исrраживање тог немилосрдног пропаган
дног рата данас се довољне временске дистшще и уз стручна знања ослобођена
политичког навијања, осветничког духа и још којечега што је увек ишло "у
пакету'' када је бављење периодом Информбироа у питању, могло би да пружи
занимљиве одговоре о једном времену. У сваком случају, књига Радоице Лубу

рића је добар корак у правом смеру књиге (познавајући неке од ,,вавнаучних
околности" које су својим фарсичним али понекад и непријаnmм последицама
судбину књиге још необјављене чинили досrа неизвесном) и основа за даље
стручно бављење тим феноменом.

