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S11eza11a Bojovic

The 1954 University Law
Uпiversity Law froш 1954 basically cha11ged the way of work a11d adшi11istratio11 of
the Uпiversity. Self-шa11ageшe11t a11d social co11trol were i11troduced with the ai~n to_ ~ort out
the situatio 11 at the University, which was u11derstood as the last trace ofЬourgeo1s el!t1S1n, 1:-t
the tiшe when the Law was passed (1952-1954) the University was headed Ьу the асаdе1ш
сiап Vukic Micovic, professor of cheшistry at the Faculty ofNatural Scie11ces and ~athetnatics, the 011ly rector in the post-war period not to Ье the meшber of the Coшmuшs_t par~y.
Owiпg to hiш a11d the rest of the uпiversity puЫic, a11d actio11s they u~deгtook_, U111veгs1ty
шапаgеd to aшortize great stгesses апd survive, with сегtаiп concess1011s, ~h1ch_weгe far
less tha11 the original deшands, апd did поt шаkе шuch daшage to overall шtegпty ?f Ље
Uпiveгsity. Tlшs, with the passiпg ofthe Uпiveгsity Law, which was aiшed at i11troduc111g of
self-шanageшeпt апd social coпtrol at Ље uпiversity, the гevisio11 of Ље study plans a11d
pi-ograшs was do11e, а пеw regiшe of studyiпg iпtroduced, the tutorial staffwas stгeпgthe11ed
апd the uпiversity pгeшises were coпsideraЬ!y e11larged. Finally, Ље new law bгought cћan
ges iп orgaпizatioп ofthe Uпiveгsity. Teclшical High Sclюol a11d Medical Higћ Sclюol wеге
agaiп placed witl1in the Univeгsity, wћile the University of Novi _Sad ~as fouп~ed. It all
speaks about iшporta11t tiшes iп Ље life апd develop111e11t oftћe U111veгs1ty, wћen 11npoгta11t
orgaпizational and ашрlе сћапgеs were brougћt at the рагtу шeetings анd co11g1·esses, _but
also about great activities and oppositio11 oftl1e uпiversity puЬ!ic which 111a11~ged :о al~eviate
attacks 011 the аutопошу ofthe uпiveгsity and interfereпce in Ље соге ofuшvers1ty l1fe a11d
woгk Ьу its actioпs and pe1-siste11ce.
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О новој I{ултури сећања

Aйciupmau: У овом йрилоzу размо~ирен је однос између

uuueiu-

нoz сеhања и йродук~иивноz заборава и скрену~иа йажња на йроме
не код zлобалне и домаhе кул~иуре сеhања крајем

20.

века. У ~иом

склойу је исйољено залаzање за измену улоzе uciuopuozpaфuje, од
монуменiиалне ка кршиичкој

puje

uciuopuju.

Зада~иак криiиичке

uciuo-

није брисање йpoutлociuu, неzо кршиички заборав, йрошлосiи

~иреба йерманенiино йревладава~ии, а корисна йро~илосiи је зайраво
неусаzлашена йрошлосiи.

При извесном сувишку историје
мрви се и изрођава живот

(Ниче)
Не ради се о томе шта су од нас учинили,
него о томе шта ми правимо од тога
шта су нам учинили

(Саршр)

Савремено занимање за прошлост, начине њеног одржавања (памће
ња), и активирања ( сеhања) у науци, а и ван ње, скоро да је постало опсе
сивно. Термини памћење и сеhање ушли су у свакодневни говор, прожи

мајући захтеве појединаца, жртава и група за разним облицима признава
ња и обештећења. Истраживање употребе и искривљавања прошлости је
нужно, јер прошлост не говори за себе, веh се инструментализује и пори
че на различите начине. Најпре је капитализам, како је Маркс уочио, без
душно разбио везе са прошлошћу и комерцијализовао их. Затим је, руше

ћи хијерократску слику прошлости, демократизација од

1789. до данас по

ступно омогућавала легализацију различитих верзија прошлости подсти

чући разноврсне етничке, слојне, родне и личне субјективности. Слом
европског социјализма срушио је декретиране комунистичr-:е службене ви
зије прощлости и хладноратовски поредак сеhања, али и октроисао нове
искључивости. Демонизација прошлости увек је била важна основа прав-
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дања "новог почетка". Употреба и злоупотреба прошлости отворила је
питање да ли са прошлошhу треба раскинути или је стално одржавати
живом? Кој а врста сеhања мож:е бити просветитељска?
Сваки организовани поредак сеhања, почива на мање или више осе

hајном супротстављању жртава и џелата у прошлости. Што је криза сна
жнија, то се тај дуализам приказује у упрошhенијем облику и то не само

код колективног памhења него и у историографији. Након слома соција
лизма дојучерашње жртве (комунисти) претворене су у џелате. Слом хлад
ног рата срушио је блоковски поредак сеhања и увео стање анархичног

ревизионизма у историјску свест. Балканско искуство није једини пример.
Данас чак и Немци виде себе као жртве. У најновијим немачким дебатама
око масовног изгона

1944/1945. џелати

су на другој страни: то су Црвена

армија и совјетска подморница која је потопила брод са немачким избе
глицама у јануару 1945, британска авијација, Пољаци и Чеси који су про
терали Немце и сл. На делу је офанзива сеhања sit venia vabo, или забора
вљена патња других. Нова легенда коју граде немачки ревизионисти је да
су прогони Немаца дуго били рупа у сеhању ревизиониста. Истина је, ме
ђутим, да се и раније писало о савезничком бомбардовању Немачке. Сада
такође није реч о јавном саучествовању са личним патњама, веh о месту

које та сеhања треба да заузму у колективном памhењу нације. Реч је о
упадљивом повратку жртава у земљу џелата. Опрезнији аналитичари упо
зоравају да треба увек исторично повезивати искуства: признавати вла

стита недела и саучествовати са жртвама независно од националности. То

синхронизовање сеhања жртава и џелата је тегобно, а од историографије
тражи вишеслојност и нову радикалну, а не конвенционалну одмереност.

Историчари би требало да сеhање сваке групе укључе у властити историј
ски контекст, да не умањују значај патњи жртава, али и да складно прика
жу динамику бесправља и накнадне патње. Национална патња не сме се

изоловати, него увек смештати у шири просторни и временски склоп. )Кр

твено искуство властите групе требали би европеизовати. На који начин?
Пре одговора треба скренути пажњу на правце измене поретка и културе
сеhања крајем

20.

века.
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па. У средишту су нова свесна средишта групне припадности (идентите

ти): национални, генерацијски, лични, полни као чиниоци селективног пам
hења. У идејно-политичком погледу либерална есхатологија диктира но
ви поредак сеhања. Фукујама је запазио да је историја окончана у смислу
да нема идеје кадре да човечанство поведе ка превазилажењу постојеhег.

Код те опаске није реч толико о историји колико о историјском мишљењу.
Историјско мишљење је облик свести усмерен ка тражењу алтернативе
људског живљења. У минула три столеhа историјско мишљење је подсти
цало стварање друштвене и политичке алтернативе постојеhем. На прет

поставци да је та алтернатива данас нуж:но ишчезла, почива нова есхато

логија о крају историје. Она је у основи непросветитељска. Историјско
мишљење је велико достигнуhе просветитељства, које је признало учи
нак људске делатности у измени света, тј. да људи, а не провидност, ства

рају историју (Вико, Маркс). Са појавом историјског мишљења почела је
теорија да се бави променама, промене су постале главни интелектуални

проблем времена (не више судбина, провидност, теодицеја)

(Furedi 2002).

Историјско мишљење схваhено у том смислу данас је директно про
тивно епохалној свести која овековечава либерализам. Поново се пот
цењује улога разума и људске свести, и они своде на маргиналну улогу у

стварању историје. На делу је нова есхатологија. Историјско мишљење

које тражи алтернативу данашњем капитализму денунцира се као идео
лошко, фанатично, утопијско, миленијаристичко, тоталитарно. Главни
задатак новог "прерађеног историјског мишљења" јесте да покаже да је
претходно историјско мишљење, које је трагало за радикалном алтерна

тивом постојеhем, било у основи ирационално. Алтернатива да, али ра
дикална не. Наука треба да се сведе на објашњење функционисања све

та и тока глобализације, а не да се бави историјском критиком, тј. тра

жењем дубљих могуhности. Усавршавање глобализације, а не њено пре

вазилажење (радикално над ограђивање) у језгру је нове либералне епо
халне свести и њене науке. Скоро да је истинско историјско мишљење
данас постало ризично, а Фукујамина је заслуга што је брутално обело

данио слом историјског ума. За разлику од ранијих времена, изгледа да

данас нема идејно развијене алтернативе капитализму и либералној де
мократији. Нема великих идеја, а свим дисидентским идејама (антигло

Заборав 1шасног памћења

бализам, развојно мишљење, нови анархизам) недостаје усмереност ка

Слом биполарног света из темеља је изменио културу сеhања и њене
садржаје. Историјско памhење је у идејном језгру сваке друштвеноинте

гративне мисли, и оно, уз утицај општих идејних претпоставки, обликује

и структурише замисао о ближој и даљој будуhности

(Milic 1986, 519). Дру

штвена условљеност памhења све више се истражује изван класног скла-

будуhности и визија превазилажења унутрашње границе постојеhег.
Историјско мишљење у Викоовом и Марксовом изворном смислу заме
нила је политика идентитета.

Та промена непосредно је изазвала то да је у мисли о друштву све
мање актуелно истраживање класне условљеност заборава. Скоро да је
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tabula msa. Класа, као аналитичко средство, систематски
се потискује од 1990, а класна свест горњих класа игнорише се као чини
лац прераде прошлости. Говори се о култури сећања у склопу заборава
класе. Упозорава се на заборав Аушвица, али се не помиње удео немачког
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критичка усмереност код тумачења памћења другачија. Поред разликова

ња историје и памћења, одскора се пробија и историја памћења као дисци
плина која се бави проучавањем утицаја историје, тј. анализом постојања
прошлости у актуелној свести појединаца, група и нација. Историјска ис

крупног капитала у злочинима који јесу беспримерни, али сада к~асно

куства делују као материјални и психички темељ у облику трауматског

неутрални. У њих је уплетен обичан човек, али не више као буржуЈ, веh

доживљаја, менталног хабитуса, политичког или идеолошког, али не и

као Немац. Одговорност крупног капитала за фашизам (велика тема те
орија о фашизму из 1960. и 1970.) утопљена је у одговорност обичног чо
века као члана нације, као даје тим субјектима било подједнако доступно

перманентни процес реконструктивног стварања сукоба између садашњо

стратешко одлучивање 1932-1945. године. Голдхаген дебата била је медиј

ски симбол изванкласног номинализма. У мрежи идентитета нове епо

халне свести нема више класног као наднационалне споне. Реакција на

класног капитала. Мање или више убедљиво историчари се укључују у

сти и прошлости. Што је прошлост црња, то је садашњост светлија. Соци

јализам је такође пружио важан допринос тој традицији. Савез комуниста
Југославије одржавао је људе сталну напетост између сећања на сукоб жи
вих ратних успомена НОБ-а и новог самоуправног социјализма, јер се ле

засићеност класним идентитетом у теорији иде до његове потпуне игно

гитимисао на основу борбеног ратног учинка. Наднационална интегра

рациј е. Прећуткује се даје цивилно друштво правно једнаких, које шти~и
права мањина, у друштвено-економском погледу антагонистичко.1:ациЈа

ција јесте, додуше, космополитизовала простор, али је напетост између

је потиснула класу, а системи који су почивали на наднационално] соли

дарности проглашени су тоталитарним. Заборав је прекрио експлоатаци

мрачне прошлости и светле садашњости, због засићености и отпора де

кретираној прошлости, лако планула деведесетих година прошлог века.
Савез комуниста није чувао простор од експлозивних сећања, веh их је

ју уз помоћ идеологије о правима мањина. Сећање на друштвено-ек~ном

неговао. Хазардна продукција борбене прошлости створила је културу

ску једнакост потиснуто је сећањем на бесправље, а за~орав социЈал~е
сигурности обезбеђује антитоталитарно сећање на социЈализам. МедиЈИ

из свести појединаца и група. Тај образац политике са прошлошћу лако су

глобализације обезбеђују ново селективно сећање. Мисао о друштву та
кође је прихватила :жаргон нове епохалне свести, па се истраживачки при

оритети формулишу императивима глобализацијске пропагандне маши
не. Приоритетне вредности глобализације ( слобода предузетништва, за
штита људских права и права мањина, политички плурализам, оживљени

сећања која прошлости није дозвољавала да прође, односно да ишчезне
прихватиле и активирале нове партије и пуниле новим борбеним, сада
националним садржајем.

А1{тивно и организовано памћење

и поступно неутрализовани национални идентитет) нови су критерији пре

Данас се у науци више показује како памћење одражава друштвене

раде прошлости. У складу с тим вредностима социјализам испада тотали
таран. Ако се као вредности, пак, истакну социјална сигурност и уклања

односе, а мање како на њих утиче. Код многих проучавања функција пам

ћења схваћена је чисто реторички. Основно је питање на који начин пам

ње огромних друштвених разлика, или наднационална солидарност

та

ћење утиче на друштвене односе, а не само како их одсликава? Како пам

да је слика социјализма другачија. Постулиране вредности, дакле, обли
кују културу сећања на прошлост, одабир џелата и жртава и критеријуме

ћење делује у свакодневном животу, породици, носталгији, итд? Дакле,

-

памћење није епифеномен, веh је то активирана прошлост смештена у

кривице и стида. Нови хероји су либерални дисиденти, прогањани нацио

друштвеној акцији. Памћење није само музеј или споменик него и скуп

налисти, кривица се центрира око појма комунист, а издаја око марксизма

практичних мера. Оно утиче на структуру запажања, конструкцију иден

и интернационализма.

титета, објашњава ситуације и утиче на политику. Наука објашњава како

У епистемиолошком погледу код новог поретка сећања кључна раз-

на делотворност памћења утиче ступањ његове институционализације,

лика повлачи се између памћења и историје, а не између идеолошког и

те истражује да ли је постојаније памћење које обједињује примарне гру

научног знања. Однос између памћења и историје не подудара се са одно

пе (породицу, генерацију вршњака) или секундарне (државу, нацију)? На

сом између идеологије и науке. Премда је код памћења и идеологије реч о

који начин установе организују памћења и како оне утичу на процесе кла

друштвеноинтегративном знању, прво је условљено ширим склопом, а не
искључиво класним и политичким чиниоцима. Због тога је идеолошко-

ћењу структуру и организацију, трајност, легитимност и регуларност, што

сификовања, препознавања, сећања и заборављања? Установе дају пам
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је пресудно за његов опстанак. Како установе творе памћење (црква, др
жава, породица), како га негују и како користе? Сложена је веза између

дуктиван. Национални злочини треба да остану жива рана. Превладава

организованог памћења и моhи. Памћење као пракса јесте оно памћење

које утиче на доношење одлука у друштву, политици, економији и свако

опросту, веh процес учења како да се живи са сећањем да су злочини део
и наше историје и нашег групног идентитета и да, заправо, ништа не мо

дневном животу. Некада делује посредно, редукујући слож:еност и непре

же да нас измири с тим делима.

ње прошлости није процес који треба да води измирењу са злочинима и

гледност, а некад непосредно, мобилизаторски. Дакле, памћење није само

Црква тражи измирење и опрост јер тиме претендује на монопол над

испољавање културе, него је и само стваралац културе, веровања и вред

посредовањем у том чину и јача властиту улогу као измиритеља. Томе

ности у свакодневном животу. Даље, прошлост организована у кохерент

насупрот, световно превладавање прошлости није коначно самоочишhе

ну смислену причу учвршћује разноврсне ауторитете: државне, национал

ње, него тек корак ка критичкој самоспознаји. Критичност се мери и тиме

не, породичне. Неорганизована, растрзана визија прошлости нема дру

ко је кадар да га први покрене? Погрешно је мислити да превладавање

штвеноинтегративну улогу. Премда је свака прошлост противречна, нај

организованом визијом прошлости може управљати, спонтаном не. Ко

прошлости треба да створи хомогену сагласност и нову заједницу покај
ника. У Немачкој, где тај процес најдуже траје, холокауст веh дуго опстаје
као главна тема у јавном животу, политичкој литургији и националном
идентитету. Обично се држи да ту тему треба држати отвореном због кон
тинуираног одбијања Немаца да се суоче са прошлошћу. Увек he бити

лико год биле манипулативне и једностране, организоване слике прошло

отпора суочавању, јер је то процес који исказује трајну напетост различи

чешће је представљена као организована и дотерана, лишена противреч

ности и уобличена у хомогену слику са јасном поларизацијом између до
бра и зла, жртава и џелата, нас и других. Лако је појмљиво да се само

сти су за појединце и групе ипак важне, јер од њих зависе различити обли

тих интереса, а не само пуке разлике у идејним дебатама. Превладавање

ци осмишљавања искуства. Идентитет не почива на слободном, него на

прошлости није коначни, него трајни процес, стална опомена, а не дефи

друштвено признатом памћењу. Културно памћење постаје важније што

нитивно усаглашена прошлост. Зато је увек и непотпуно, јер су искри

је упадљивија разлика између прошлости и садашњости. Бити модеран

вљавања прошлости одбрамбени: блокови групних и појединачних иден

значи бити свестан властите историчности, бити кадар видети себе исто

титета. То је прихватање и сенки прошлости као интегралног дела наци

ријским терминима. Само под тим условом може се појмити памћење као

оналног идентитета и уклањање свих оних унутрашњих отпора који се

категорија којом се објашњава свет. Али прошлост је непоновљива, па се

јављају код признавања неупоредивости злочина и чињенице да су их по

њено тумачење не мо:ж:е егзактно проверавати.

чинили представници моје нације. Колико год неодрживо, неслагање са

признавањем злочина јесте и показатељ признавања њихове важности, а
~е ирелевантности. Дакле и неслагање са упорним истицањем холокауста

Перманентно превладавање прошлости

Јесте конститутивни део процеса суочавања са прошлошћу, а не негација

Светла прошлост се негује, али на историјским прекретницама, када

је неславна, и када превладава. Превладавање прошлости је помодан, ви

тог процеса. Берлусконијева амнестирање Мусолинија

2003.

године није

ударац него нови подстицај ослабљеном антифашизму.

шезначан и растегљив појам. Његове стране су: hутање, амнезија, порица

ње, кривица, релативизовање, стид, срамота, траума, сенке прошлости

(Ku-

ljic, 2002). Неретко се питамо да лије уопште могуhе прошлост превлада

Корисна неусаглашена прошлост

сеhања увек прати култура заборава. Заборав је каткад функционалнији

Требало би нагласити да јавна неслагања (код Срба око Сребренице,
код Хрвата око Јасеновца и Домовинског рата, а код свих око кривице за

од сеhања. Штавише, има мишљења да визија људске

ратни распад Југославије) нису знак посустајања превладавања прошло

ти. Која је најпожељнија сразмера између сеhања и заборава? Културу

cpehe

почива, са

свим једноставно речено, на моhи заборављања, на амнезији победника,

сти, веh показатељ да и тамна прошлост, поред светле, поступно и муко

или, исто тако, преживелих. ,,Блажени да су заборавни", каже Ниче, и

трпно, али незаустављиво, улази у садржај националног идентитета. Увек

своје слављење заборава супротставља оном Исусовом "Блажени су они
Томе насу

је, наравно, питање која гледишта претежу, ,,патриотска" или "издајнич
ка". Немачки председник Ј. Рау се у израелском Кнесету, у фебруару 2000,

прот, у овом прилогу полази се од тога да је незаборав на Балкану про-

,,поклонио сенима убијених, који немају гробова" и од њих "потражио опро-

који тугују", који не могу да преболе бол сеhања

(Nice, 1979).
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штај", док је истовремено Е. Нолте настојао да потисне и релативи~ује
холокауст. То су две саставнице немачког превладавања прошлости, Јед

нако као што је то и балканско стално суочавање "патриотске" и мондија
листичке оцене минулог грађанског рата. Тачније, превладавање прошло

сти јесте један процес у коме обе сучељене струје у међусобној напетости
доприносе његовом одржавању, а тиме и сазревању националне свести.
Напетост може бити конструктивна, али и ирационална.

Дакле, говор о тамној страни националне прошлости није потреб~н

само отуда што прошлост није превладана, па ни само зато што постоје

остаци реваншизма, већ пре свега отуда што треба подстицати уграђива
ње како светлих тако и тамних страна у национални идентитет. Другим
речима, прошлост не жели да прође, али и не треба да прође. Има ми

Тодор Куљић, О новој кул Шури сећања

213

кроје само интереси моћних, нити ирационални реваншизам, већ и врло

особене генерацијске перспективе, које се јављају због засићености прет
ходним визијама и због настојања да се изгради ново самопоимање. Наука
би требало да има на уму релативност слике прошлости, али и да се опире

постмодернистичком релативизму, указујући на то да је истина достижна,
али и неутилитарна, јер не треба да робује интересима тренутка. Било би
наивно од публицистике и љубитеља историје, који у фељтонима прилаго
ђавају прошлост осећањима актуелне публике, очекивати неутилитарност

и ~епристрасност. Не мање погрешан био би фељтонистички део исто
ријске свести свести на искључиво ирационални детонатор мржње. Пу

блицистика, која распаљује страсти, јесте такође део историјског тока.
Требало би је појмити као подстицај превладавања прошлости, тј. као ко

шљења да прошлост може бити корисна нацији само онда када се њена

рисног опонента који не изазива само алтернативну острашћеност, него и

више не подваја сународнике. Заборавимо партизане, четнике и квислин
ге зарад националног јединства! Да ли је заборав ове врсте продуктиван,

уобличава ако је суочен са страстима достојног формата. Нпр. савремени

би више не деле на карађорђевићевце и обреновићевце, значи ли то да

рисна провокација настанка одмеренијих и вишеслојних слика прошло

изворна природа толико измени да престаје да буде политички значајна и
наиме, да ли су само усаглашени садр:жаји из прошлости корисни? Јесте
ако се национално јединство постулира као врховна вредност. Ако се Ср
само тај охлађени део прошлости може бити користан за нацију, а да су

други врући садржаји, који нас деле, штетни ? Ствари изгледају другачије
ако се потреба за немиром и сталним преиспитивањем праксе из прошло

сти прихвати као захтев. Није јединство нације, него је стална опомена на

опасност од разјареног националног бића (које инсценира непријатеље),

предуслов добробити нације. У складу с тим, за зрелији однос према про

шлости кориснија су гледања која изазивају неслагања од оних која нуде

удобни утисак да смо ми у праву, јер се неко слаже с нама. Неслагања су
претпоставка перманентног преиспитивања, наравно уз услов да против
на сећања не постану толико експлозивна да би детонирала рат као деве

десетих година двадесетог века. Другим речима, нужна је прогресивна не
стабилност слике о прошлости, јер само слика која није догма може опо
мињати. Тако схваћену нестабилност требало би раздвајати од експлозив

них ирационалних, искључивих и догматских сукобљавања која лако пре
лазе у говор мржње. Чим непопустљивост постане критеријум патриоти
зма, памћење постаје селективно.

алтернативну непристрасност. Непристрастан и хладан приступ лакше се

фељтониста београдских "Вечерњих новости", љубитељ историје, који,
већ годинама опседнут Титом, сервира осећајну мрачну слику социјали
зма, јесте нужна дијалектичка саставница превладавања прошлости и ко
сти. Љубитељи историје нису кадри да уобличе вишеслојну и противреч
ну структуру прошлости која збуњује. Они нуде удобну једностраност, ко
ја годи публици. Наука, пак, тражи код прошлости парадокс, унутрашњу
противречност и тешко се инструментализује. Додуше, код нас изгледа да

ни професионални историчар није ништа бољи сведок времена, него је
само кадар да боље прикрије властиту стратегију растерећивања. Исто
ричари неретко раде на хомогенизовању властитог памћења. У мисли о

друштву Западног Балкана с краја

20.

века тешко је раздвојити стручња

ке за прошлост од љубитеља историје.
Циљ љубитеља прошлости јесте да нас учврсти у уверењу да смо у

праву, док је наука успела ако нас доведе у недоумицу. Оба настојања су
делови текуће историјске свести и боре се око културне хегемоније. Фељ
тонске искључивости могу каткад чак бити провокација неискључиво
сти и парадоксних истина. Нпр. слику о Титу требало би одржавати у
стању прогресивне нестабилности, не дозволити да се "охлади" и догма

тизује у антитоталитарном или апологетском духу, јер само стално про
мишљање прошлости може бити извор нових прегнућа да се превлада

вање прошлости не редукује на извињења политичара. Није мање ва

Значај љубитеља историје
Увек би требало имати на уму да свако поколење гради властиту сли

ку прошлости у складу са потребама садашњице. Слику прошлости не

жно одржавати у сећању Јасенов ац и Сребреницу, а не подвлачити црту

испод прошлости ритуалним покајањем политичара или одлукама Ха
шког трибунала.

214

Годишњак за друштвену историју 1-3, 2003.

Активно сећање
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маније. Галама те врсте није обична какофонија, веh поступно постаје
корисна полифонија. Другим речима, конструктивно сапостојање и суо
чавање различитих визија прошлости изоштрава истину и ствара препо

зејски реликт. Томе насупрот активно сећање које се одр)I~ав~, сталним

знатљиву кохерентност културног простора. Али ту је још један услов ну

упозоравањем на сенке прошлости, пре свега властите нациЈе, Јесте агенс

жан. Гадамер је упозоравао: ,,Ако хоћеш да надмудриш противника, мо

просветитељског сазревања. Зато и на најновије конзервативне отпоре

раш га ојачати." Требало би се, наиме, суочити са најтеже компонентом

чиновима извињења српског и хрватског председника треба гледати као

коју је најтеже оповргнути аргументацијом противника, па, ако треба, и

на природан део превладавања прошлости, а не као на гол_и отпор то_м

домислити је, па је потом спорити. А не тражити најслабије тачке, пропу

процесу. Отпори помирењу одржавају процес у кретању, ТЈ. спречаваЈу

сте и лапсусе опонента и на њима показивати надмоћ властите позиције.

подвлачења црте, које за превладавање прошлости може бити по~азно.

У нас је та култура дијалога реткост, а став да опонента треба неговати, а

Још дуго домаће дебате око ближе прошлости треба да узнемираваЈу и да

не омаловажити, изазива сажаљење.

не дозволе да се њено превладавање оконча. Колико год изгледали уми

Кључ сећања и тајна је у томе што смо ми та земља коју треба откри

ритељски, субјекти који се извињавају не могу бити трајна полуга антина

ти. Треба открити личне, групне, спонтане и планске механизме искри

ционалистичке критичке свести. Уосталом, и јавна извињења пол~тичара

вљавања прошлости. Поратна времена не познају "етику саучешћа". Вре

постала су тривијална. Може звучати парадоксално, али подстицаЈ на про

мена без сећања олакшавају заборав злочина и опроштај џелата. У њима

светитељска прегнућа преко властитих могућности, могу бити само наци

оналистичке реакције на извињења. Ако те реакције изостану, ослабиће

друштвена амнезија, тј. губитак колективног памћења, ствара црну рупу

неодговорности. Злочинци обично говоре да су само извршавали наређе

и превладавање прошлости. Другим речима, премда различито тумачен

ња и сами били жртве диктатора. Тежи се подвлачењу црте, што се прено

као сецесионистички или домовински, грађански рат из деведесетих тре

си и на наредна поколења, па синови користе друштвени заборав да би

ба задржавати у сећању, између осталог, и упорним дијалогом. Требало
би се још дуго трудити да рат остане жива рана, а не да се октроише зата
шкана слика превладане ирационалне прошлости осудом у~есника раз

влашћене националистичке елите. Хаг је метадон, а не траЈНО ре~ење,

зато што минули рат није био догађај него експлозија структура ЧИЈУ ира
ционалност треба спутавати активним незаборавом. Немачко суочавање

са прошлошћу је у том погледу поучно. Непосредно након 1945. више од

70% Немаца је одбијало идеју о искључивој одговорности Немаца за рат.
Данас је ситуација другачија. Од Histoгike1·streit 1985. до Valsa debate 2000.
поступно расте број присталица тезе о холокаусту као неупоредивом зло

чину. Геноцидна прошлост је интернационализована. Напетости и дебате
око холокауста спречавају у Немачкој подвлачење црте испод прош~ости.
Демографски бројном и културно моћном немачком народу свакако Је лак

ше да унутар себе пронађе снаге које

he

га стално опомињати 1:а сенке

властите прошлости. Критикујући руски национализам, Лењин Је писао
да се комунисти боре против свог, а шовени против туђег национализма.
Код малих народа је ту самокритичност теже остварити. Али када се код
неког релативно малог народа разбуде неутилитарн~ самокрит~чке снаге

(изван невладиних организација и страних фондација), онда таЈ народ по
стаје морално надмоћнији од великог. Зато би требало и код н~с одржава
ти "галаму око прошлости". Та синтагма обележава пожељно Јавно стање

у коме се суочене различите верзије прошлости борбе око културне хеге-

бранили очеве. ,,Мој отац није био убица"

-

била је типична реакција по

сетилаца изложбе о злочинима Вермахта крајем деведесетих, а на сличан

начин

he

вероватно реаговати и потомци балканских "патриота". ,,Оци

једоше кисело грожђе, па и синовима трну зуби." Нас тек чека одбрана од
шока трауматског присећања, односно одбрана света недирнутог необја

вљеног сећања. Рад на сећању јесте неспојив са брзим измирењем управо
зато што што се мора актуелизовати дубоки расцеп између жртава и џе

лата, а историја њиховог односа упорно морализовати. Рад на сећању је

болан и морализаторски. Одговорност се утврђује не због освете него због
историјске правде и морала. Извињавања су тек почетак.
Има питања на које је немогуће одговорити, алије исто тако немогу

ће и не поставити их

(I. Kertesz). Једно од таквих је и оно о будућности
1990. године. Историјска свест не ослања се

сећања на грађански рат од

само на реконструкцију прошлог, веh почива на сложеној вези тумачења
прошлости, поимања садашњице и очекивања од будућности. Данас су

нам потребна тзв. негативна памћења, тј. виђења прошлости, која упркос
отпорима и нападима, полазе од тога да памћење делује у хуманистичком
и демократском правцу само онда када укључује и сећање на :историју зло
чина и бесправља за коју је одговорна или суодговорна и нластита група

(нација, џородица, партија, класа, професионална заједница). Њени џела
ти и недела морају се такође укључити памћење, а не само њене жртве.
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Морали бисмо бити свесни да патриотизам (слепи, а не критички) најлак

ше прелази у злочин и да је капитализам отворио више проблема ~его

што је кадар да их реши. Актуелни балкански капитал}!зам разликује се
од скандинавског не само по главним каналима богаћења него и по култу
ри сеhања. У домаћој историографији требало би дисциплиновати слепа
патриотска осећања и јачати вредности солидарност. Али не моралистич
ки. Рад на прошлости ваљало би лишавати "патриотског" морализма, али
не и морала уопште. Нарочито у вишенационалним срединама са експло
зивном прошлошћу историчари треба да имају на уму ун~верзалну, а ~е
локалну моралност. Кант је писао да понашање мајке коЈа спасава своЈе
дете што се дави у реци није етичко. Није лоше, нити н~морално, али и
даље није етичко. Отуда што се то понашање не раз~икуЈе ?д реаговања
животиње која спасава своје младунче. Код оба случаЈа делује се инстинк
тивно. Понашање, пак, може постати етичко ако мајка спасава дете неке
особе коју мрзи. Тек када се понашање издигне изнад ин~тинкта мржње,
делује се у складу са умним, тј. универзалним начелом коЈе човека разли
кује од животиње. Умно, наиме, важи за сваког човека, а инстинктивно
само за моју породицу и мој народ. Умно начело тражи да се неко дело
чини зато што је општељудски значајно, слепи патриотизам штити парт~
куларно. Послехладноратовска историографија Западног Балкана стоЈИ
у знаку слепог патриотизма.
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зује инсистирање на незабораву појединих догађаја? Могу ли се разлико
вати експлозивне од компромисних тачака сеhања? Које установе пред

њаче У опомињању на моралну дужност присећања (идеолошки, култур
ни, верски императиви) и какве су санкције? Какав је однос сеhања и спа
сења, тј. У којој мери је императивно устоличени захтев за сталним подсе

ћањем на страда~а властите групе, тзв. литургијско сеhање, уствари кон
трапродуктивно, Јер сужава простор регулације мирног суживота разли
читих група?

Beh је постало опште место то да истина о прошлости прочишћава и
мири. Међутим, мање се води рачуна о томе да истина ствара и нове напе

то~ти. Ослањајући се на Ничеова запажања о продуктивном забораву,
коЈе ствара колективни друштвени простор за реконструисање будућно
сти на легитиман и одговоран начин, амерички политиколог Л. Бисај упо
зорава да начело "истина ослобађа и измирује" у ствари обнавља поли

тичке напетости

(Bishai, 2000). Требало би уочити везу која постоји изме

ђу сеhања као одговорности за минуло насиље и признања даје прошлост
одвеh снажна и да нас критички мења. Прошлост нас обликује и намеhе
нам властити смисао, па се отуда Ниче залагао за тежак и деликатан по

ступак уравнотежавања памћења и заборава (Ниче,

1979).

Критички за

борав нам ствара простор за стварање властитих могућности и редефини
сање себе у односу на друге. Управо би критичка историја требало да свла
да препреке ка миру и да уреди најчешће експлозивно искуство код дру
ш~ава са екстремно насилном прошлошћу. Ниче се залагао за заборав

Продуи.тивни заборав

И сам говор о томе да је незаборав на Балкану продуктиван, а да
национални злочини треба да остану жива рана у памћењу, на различите

начине је инструментализован. Глобализација такође поступно намеhе уве

рење да превладавање прошлости није процес који треба да води измире
њу са злочинима и опросту, веh даје то процес учења како да се живи са
сећањем да су злочини део и наше историје и нашег групног идентитета и

да заправо ништа не може да нас измири са тим делима. Сада би, међутим,
требало размотрити једну другу, само наизглед опречну тезу, да и заборав

прошлости може бити продуктиван. Другим речима, ако злочине не сме

мо заборавити, шта је онда оно што у прошлости спутава будућност, а
што треба смишљено потиснути?

Питање добија на значају у срединама са "тешко оптерећеном про-

шлошћу". Ниче је упозоравао "да би се историја поднела, потребна је до

за заборава". Да ли упозорење да не треба заборављати и потискива~и
болну прошлост може бити безусловни императив културе сеhања, или Је
каткад и заборав продуктиван? На који начин се правда и инструментали-

КОЈИ би омогућавао покушај да се живи изван историје, тј. у лишености од
окова прошлости. Премда је реч о забораву, то подразумева сеhање и пре
узимање одговорности за прошлост.

Насупрот фундаментализму актуелних комисија за помирење и судо
ва, критичка одговорност значи увођење мирнијих тонова у односу не пре

ма прошлом него према будућем. Суђење ратним злочинцима не може
излечити ране. Истина о прошлости је повезана са идентитетом, тј. са

самопоима~ем Ми групе. Рат је створио заједнице страха које нису кадре
да створе заЈедничку интеретничку истину, нити заједничку одговорност.

Још мање ,~а нормализfј~ плурализам истина о прошлости у смислу "сви
смо криви

. Истина, коЈа Је пружана људима у рату и након њега, није ре

ална, веh морална и растумачена истина. Њој насупрот требало би разви
ти нови систем мишљења у атмосфери узајамног поштовања и прихвата
ња чињенице да постоје различита виђења насилне прошлости. Ако се

виђења прошлости не могу усагласити, нужно је сложити се бар око кључ
них вредности. Први корак је прихватање става да смо сви делови исте
целине, а: не мрежа етнички засебних простора. Код тог става никако не
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могу помоћи приче о нужности националног јединства. Треба_ло би дефи
нисати нове стандарде националног, који нужно не исr~ључуЈу дру~ог. У

ни само зато што су припадали другој нацији, жртвени простор не сме

"земљи слободних људи", где су сви имигранти. Нису оснивачи САД са

доприноси миру настојање сваке групе да за себе обезбеди монопол на

идентитету. Одустајање од истицања етничке и расне разноликости_ био

памћења. Таква заштита путем колективног памћења ствара аутоматску

монополисати нација која је највише страдала.
Управо је монопол оно што је сумњиво у духу виктимизације, јер не

САД је национално схваћено као тиранско, а мит о нациЈи потиснуо Је мит
0

патњу и тиме легитимише обештећење. То је разорна страна морализма

мо белци, веh се тамо пробила много инклузивниј а прича о националном

моралну надмоћ десигнираних чланова и жртвених група. Свака комемо

је, додуше, дуг процес, који је посредова_н новим иск~учивостима, ТЈ. за
једничком борбом против разних неприЈатеља. Дуго Је антитоталитари

рација донекле обнавља насиље изворног догађаја. Стално подсећање на
однос џелата и жртве, њих и нас, спречава стварање рационалног односа

зам уједињавао америчку нацију и био антитеза "аме~ичком сну", а сада

између памћења и заборава. Напетост између те две врсте односа према

је то не мање растегљив антитероризам. Умешно медиЈско наметање сли
ке O непријатељу хомогенизује и космополитизује САД п~остор, а цену

прошлости се ирационализује. Зато страшној прошлости треба узети не
додирљиви сакрални статус и померити је из позиције догађаја који пру:жа

империјалне сагласности плаћају друге зем~е. У сл~ж_беноЈ САД истори

крути идентитет жртава. Али како превазићи обрасце џелата и жртава, а

ји Колумбо је знамен славе, у алтернативно] историЈИ Је оличење геноци-

при том не брисати злочин из сећања? Религијски опрост у секуларизов а

да и ропства (Zinn, 2003).
Овде је, међутим, важно то да је америчка нација сплет разлика, а ~е

ној култури сећања је анахронизам.

сличности, а понајмање хомогеност. У њу су укључени сви грађани. То Је
особена стратегија интеграције "земље без историје", која је_ лишена де

Славна, антикварна и 1{ритич1ш историја

кретиране уједињујуhе истине о заједничком пореклу и крвноЈ истородно
сти. у Европи је те:же неутралисати сећања на насиље и спречити истори
ју да не постане кружни ток понављања и освете. Како овде створити про
стор за нову просвећену улогу насилне прошлости, односно како да знање
0

Један световни одговор понудио је Ниче крајем прошлог века у раду
,,О користи и штети историје за живот". Ниче је пошао од тога да се мо
жемо осећати срећни тек у забораву, тј. тек када се изместимо ван исто

прошлости, обавештава, а не да правда интересе садашњиц_е? Како ре

рије, зато што нас историја стеже прописивањем онога шта смо били и

алну историју одвојити од потреба садашњице ? ГлобализациЈа и универ
зализација холокауста као симбола неупоредивог зла (упркос инструмен
тализованој "холокауст индустрији") охрабрује неку врсту аутоматског од
говора и нека је врста заборава конкретног насиља. Холокауст све више
постаје метафора зла, лишена изворног садржаја. Премда испразна, ипак
и метафора холокауста уоквирује историју насиља као недодирљиву, неу
поредиву и свету, па ствара непролазну причу која, с друге стране, ствара
контрапродуктивну обамрлост. Нација која је починила неупоредив зло
чин дуго остаје обележ:ена и изолована.

.

Иако насиље обележено у комеморацијама опомиње, оно, на другоЈ
страни, улази у памћење наредних поколења као део колективног иденти

тета. Емотивно истицање неупоредивог зла онемогућава, међутим, о~и
ма изван изабране жртвене групе да се представе као жртве (нпр. неЈе
врејима у склопу фашизма, немуслиманима у ~едерацији БиХ или нех~

ватима у Хрватској у последњем рату). Важно Је поменути да провалиЈа
између нас и конкретног догађаја из прошлости, који се об~лежава холо
каустом, не сме бити затворена због поистовеhивањ~ са_мо Једне групе _са

жртвом. Иако злочини јесу почињени у име биологиЈе, Јер су људи убиЈа-

ш~а треба да останемо. )Кивотиње живе у садашњици и немају меланхо
ЛИЈе зато што нису оптерећене прошлошћу. Људи, пак, сазнају реалност
само У прошлом времену. Садашњи моменат разликује се од прошлости.

Сећање није негација заборава, веh облик заборава. Најконкретнија са
дашњост као структура за нас је непозната, не можемо је задржати у пам

ћењу нити реконструисати маштом (Кундера). Умиремо а да не знамо шта
смо живели. Та немогућност да се живи у садашњици која увек измиче,
веh увек у прошлости, јесте извор људске несреће, опомиње Ниче. Зато је
прави кључ живљења, сматра он, онај између прошлости и заборава. Дру
гим речима, морамо се сећати да бисмо знали ко смо, а морамо забора

вљати да бисмо постали оно што можемо постати

(Nice, 1979).

Штетност

историјског памћења је у томе што се враhа прошлости, па ограничава

могућности садашњице.
Ниче_ова критика памћења иде чак дотле да изједначава истрајавање
на историЈском идентитету са смрhу. Bpahajyhи се прошлости, враћамо се
идентитетима мртвих. Управо то убија садашњицу, па је зато немогуће

живети б~з заборава. Људи и културе могу бити здрави једино ако распо
лажу истом мером смисла за историјско и неисторијско. Зато треба опре-
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зно наћи тачку на којој прошлост мора бити заборављена, тј. апсорбова
на и измењена у мери да нас не спутава, али да нас ипак опомиње. Основ

признања "патриотских" режима. Октроисано је експлозивно реванши

Сам покушај, наставља Ниче, да се )КИВИ неисторијски чак и за тренутак
је деликатан и опасан. Заборавити много, значи лишити се идент~тета,
али и одвећ историје води истоме исходу. Тако одвећ славна историја, ма
ње или више митска, рађа бројне сукобе који се воде у име часне прошло
сти (нпр. сукоби око Христовог гроба, Јужног Тирола, Косова или имена

бурга и неосвећених косовских митова били су саучесници реваншизма.

на порука јесте да треба заборавити историју да не би заборавили себе.

етичко памћење, а учинак тих "историјских" дела био је скривен, али раз
оран. Љубитељи историје и пропагандисти Драшковиhевог "Ножа", Блај

. Њима насупрот требало

би изменити културу сеhања. Уместо глача

ња Јединства националне заједнице, сећања и октроисања нултог часа, тј.
изворног и аутентичног почетка, требало би у критичкоисторијском сми

слу трш?ти за прекретничким збивањима и процесима из прошлости који
су раније отварали нова неконфликтна суочавања са другима. Не мора то

Македоније).

би!и, премда није на о~мет, ново критичко читање, лишено глорифика

ма. Ослободилачки национални митови ( о домовинском рату У ХрватскоЈ
или албанском ослобођењу Косова) одржавају температуру памћењу, прав

циЈе, али и сатанизациЈе, разних космополитских струја унутар балкан

Бројни су примери употребе славне прошлости у етничким сукоби~

дају злочине властитог народа и траже освете жртава. Масо~ну произ
водњу нових ослободилачких традиција прати масовно дизање Јавних спо
меника и рушење старих. Минуло сећање на славну антифашистичку исто

рију замењује друго не мање поносно ново национално сећање. Славна

историја поступно прелази у антикварну. Опасностима сла~не и антиквар
не историје Ниче супротставља користи критичке историје, Потпуно по

рицање прошлости јесте опасно, јер води порицању одго~орности. Али

зато треба рушити славне и антикварне националне визиЈе прошлости.
Хобсбаум је уочио да бројне историје нација и национализама не могу

никада бити истински националистичке јер "национализам тражи одвећ

поверења у нешто што очигледно није тако". Дакле, нужна Је критичка
историја да би се ублажио конфликтни потенцијал прошлости, а мону

ментализација или антиквизација прошлости су непродуктивни обрасци
памћења.

ског простора од Штросмајера до Туцовиhа и просвеhених либерала и
марксиста.

Истини з~ вољу, актуелна залагања за истину и измирења неуспешно

he трага:ги за Јединством тамо где постоје дубоки расколи и узалуд he тра
жити ~аЈедничко тамо где су разлике крвљу омеђене. Отуда и недоумица
да ли Је увек радикално суочавање са злочинима целисходно, а поготово

да ли су то неке његове бескомпромисне фундаменталистичке верзије?

Наиме, приговор да оживљавање вруhег сеhања пре обнавља реванши
зам него ~то трајно сузбија насиље, није потпуно неоснован. Пракса из
мирења КОЈ~ почива на императиву налажења непобитне и заједничке исти

не лишена Је продуктивног заборава. Није то увек критичка историја, већ
каткад и све дуб~е урањање у прошлост, одржавање прошлости у животу

и стварање визИЈе будуhности према критеријумима реторзије из прошло
сти. ,,!!~ма суживота док се кривци ја сно не суоче са жртвама", јесте наче

ло КОЈе Је само на први поглед прихватљиво. Његова хазардност је у томе
што обнављ~ циклус и ритам прошлости. Тешко је, наиме, веровати да
круто раздваЈање џелата од жртава неће и у будуhности изазвати побуну

"Заборавити себе" због будућности

Дакле, критичка историја подразумева заборав монументалности вл~
стите групе. Парадоксално речено, друштва морају створити критерије

за будућност "заборављајући себе", постајући неко други. Такво коришће
ње историје ствара "нове корене", који су мање експлозив~и и конфлик'F

ни. Не сме се дозволити да нас прошлост зароби. У историјски хомогеним

и монументализованим садржајима треба тражити хетерогеност (М. Фу

ко). Историографија је продуктивна онолико колико нас суочава са дис
континуитетом и контингентношhу нашег постојања, тј. _онолико к~лико
руши митове славне историје и догме антикварне исторИЈе. Колико Је о~а
код нас била продуктивна, егзактно се може показати анализом дела коЈа

су у минулих петнаестак година на западном Балкану понела службена

жртава про:гив терета прошлости, једнако као што су фиктивне и реалне
жртв~ социЈализма (националисти) били његови гробари. Сви добро зна
мо да Је на Балкану страдање увек било проверени политички капитал за

буду~ност. Жртве су се лако претварале у џелате припомогнуте бившим
лакеЈима. Ту неугасиву дијалектику балканске политичке културе треба

ло би неутралисати изналажењем нових образаца за будућност изван кру
те самовиктимизације која рађа лабилно измирење. Али како?

Критич1ш историја и критич1ш заборав
Прв!I задатак критичке историје није брисање властите прошлости,
него критички заборав њене лажне славе. Зашто, нпр. сталне поставке
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државних музеја чувају само трагове славне прошлости, будеhи понос, а

На Балкану је пољуљан ауторитет професионалног историчара као

не и стид? Можда би за почетак требало увести Музеј стида западног Бал

непристрасног трагача за истином, који се ранкеовски поноси установља

кана. Међутим, пошто се потреба за сенкама прошлости, тј. за критич
ком исто риј ом, коси са њеном нестереотипном друштвеноинтегративном

улогом, то треба рачунати с новим домино-ефектом отпора том "непа

вањем просто о:-~ога "како се одиста збило". Чим се устоличи захтев вру

hег памhења, ко3е мобилише осеhања, потискује се ауторитет хладног пам
hења које зближава. И само подсеhање на последице вруhег памhења мо

би критичке саосеhајности и способности да се због промена код других и

же обесхрабрити нову толерантност. Дакле, није циљ врела дефинитивна
истина, на чијем темељу he ниhи ново братско измирење, веh мре:жа ал

сами мењамо. Требало би критички одговарати на реаговање других, на

тернативних верзија прошлости које

триотском" захтеву. Не мање је изгледно брзо сазревање свести о потре

спреиност других на промену и толеранцију. Субјекти и установе органи

he време охладити. Истина о рату на

Балкану никада неhе бити изглачана до свеопште сагласности па инте.
'

зованог памhења морају се мењати и разумевати не само нас, него и друге

грациЈу простора треба тражити у хладнијим и толерантнијим знањима о

у различитим новим перспективама. Класично урањање у прошлост, ри

прошлости. У временима тензија и страха, заједнице сеhања обнављају

туална измирења и судови, само припремају нове конфликтне снаге. Ме

хазардну хомогеност, па зато и тврду претензију ка истини као основи

ђутим, заборављати не можемо засебно, веh само заједно. Само ако сви

~змирења треба критички размотрити. Додуше, нека збивања немогуhе

заборављамо, постајемо заједно другачији. Дакле, на Балкану се морају

Је избрисати ~з памhења, па их не треба ни заборављати. Када је у питању

мењати не само заточеници историје него и миротворци: ,,патриоте" јед

измирење, ни3е реч о измени односа између памhења и заборава, него из

нако као и комисије за измирење.
Мукотрпно узајамно прилагођавање у атмосфери живе прошлости и

међу памhења и непамhења. Оно што се не може заборавити, не треба по
сваку цену памтити. Након измирења историја може поново да се преса

вруhег сеhања тражи критичност и према класичним појмовима"џелати"

бере. Стварати историју значи описивати прошлост са становишта будуh

и "жртве",јер те ортодоксне категорије јесу нове верзије поделе на прија

ности. Ко одређује прошлост, одређује и будуhност.

теља и непријатеља. Оне јачају опозитне Ми групе, односе напетости и
бескрајног реваншизма. Зато нова култура сеhања треба да те осеhајне

Срачунати заборав

категорије поступно потискује у процесу критичког узајамног прилаго
ђавања. Услов је познат

-

признавање другог као равноправног. Пошто

вање другог, па и дојучерашњег непријатеља и разумевање услова њего

вог другачијег сеhања, значи и превазилажење круте поларизације "кри

. Слично селе~<:тивномпамhењу, и срачунати селективни заборав садр
жа3а прошлости Јесте функционалан. Заборав служи јасним интересима
или латентним потребама. Постоје селективно памhење и тотални забо

њем различитих Ми група. Пре тога би требало радити на признавању и

рав. Након Другог светског рата с обе стране гвоздене завесе измењено је
службено, али и колективно памhење: уведен је нови хладноратовски по
редак сеhањ~ (нови календар празника, нова места сеhања), саображен

успостављању односа поштовања према свима који стоје изван наше гру

новом непри3атељу и комбинован са далекосежном прерадом прошлости.

пе. Узајамно критичко прилагођавање премиса је нове културе сеhања.
Њен постулат није демократска национална држава, нити су њени субјек

Те процесе пратила је историјска игноранција и културна амнезија. Слич
но се збило и након 1989. године. Често се каже да историју пишу побед

ти "демократски националисти", веh би то требало да буде демократски

ници. Исто се тако може реhи и да историју заборављају победници. Они

плурализована мрежа која почива на међусобном уважавању-упозорава

могу да дозволе себи да забораве, док губитници никако не могу да при

амерички политиколог В. Коноли. Однос према прошлости ту је врло ва

хвате оно што се догодило, осуђени су да размишљају о томе, па то поно

ви

-

недужни" ставом да смо сви криви. Данас се критички односити пре

ма прошлости не значи мање трагати за истином и преко тога за измире

жан. Плурализација памhења значи рушење монопола памhења као нај

во проживљавају и питају се да ли се све могло и другачије одиграти (Berk

важнијег ослонца културног општења и ауторитарних центара који ок

1999).

троишу декретиране прошлости. Тек када се сузбије утицај романтичар

.

'

Да би се разумело како функционише друштвено памhење, вреди ис

ске историографије и разноврсних љубитеља историје, који нас "штите"

траж~ти друштвену организацију заборављања, правила искључивања,

од "кобног" заборава непријатеља из прошлости, ослободиhемо простор

сузби3ања или гушења, и питати се стално ко се труди да нешто заборави,
и због чега то чини. Амнезија је повезана са амнестијом, тј. са планским

за слободно трагање у будуhности.
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заборављањем или званичним брисањем сећања на сукобе у интересу дру

тености у бивши режим. Из те напетости рађају се нове искључивости

штвеног мира. Још у антици damnatio memoriae било је свесно, најчешће
политички мотивисано брисање сећања на личности или збивања. Среће
се још у римском праву као memoria damnata или убијање умрлог цара:
уништавају се цареве слике у јавном и приватном простору, прећуткује се
његово име и брише са епитафа. Следи и забрана гробних почасти, јавног

пренаглашеног покајања: нова лојалност доказује се жестоким демониза

цијама социјализма. Праhенаје искривљеним самопоимањем конвертита
као жртава социјализма или унутрашњих дисидената. Са прошлошћу се
суочава на јавном друштвено по:жељном церемонијалном плану антико
мунизма. Антикомунизам је оквир новог поретка сећања, али и заборава.

жаљења, бришу се рођендани и годишњице умрлог. Искуства са фаши

То је некажњени простор за показивање властите демократске усмерено

змом и социјализмом нису у том погледу мање значајна. Код проучавања
превттадавања прошлости требало би поћи од најразвијенијег примера ин

сти и лојалности новом духу времена, док је на плану појединачне биогра
фије суочавање са комунистичком прошлошћу не толико табу колико је

ституционалног заборављања, на исти начин на који је Маркс проучавао

игнорисано као небитан детаљ биографије. И ту је створена прећутна за

историју идући уназад. Полазиште му је био развијени капитализам. Ако
се има на уму Марксово начело да је анатомија човека кључ за анатомију

једница заборава конвертита око гледишта даје комунистичка прошлост

мајмуна, онда је необично брутална и нескривена експлозија прошлости

Додуше, за разлику од сећања на фашизам, овде је пре реч о зајед

небитна, случајна и пролазна епизода коју не треба помињати.

века користан развијени образац за проучавање злоу

ници нелагодног сећања него о заједници стида или кривице. Ми бивши

потреба историје у прошлости. Савремена српска и хрватска историогра

комунистички кадрови нисмо починили злочине (као фашисти), па ни

код нас крајем

20.

фија могу бити прва лекција курса о употреби историје у кратком 20. веку.

смо ни криви, али нас не треба ни подсећати на то да смо били противни

Међутим, прошлост не прерађују само историчари него и примарне

ци капитализма, вишепартијског режима и национализма. То подсећа

групе. У СР Немачкој дуго је било табу подсећање на нацизам као на део

ње ствара нелагоду и руши представу о властитој идејно-политичкој до

личног биографског или породичног искуства. Ћутање у свакодневици би
ло је праћено ритуалним службеним подсећањем на злочине нацизма. Аси
метрија јавног сећања и приватног ћутања донекле је била функционал

следности, ствара рез у биографији који нарушава самопоштовање. Ма
ниста може се назвати заједницом која не потискује кривицу, па чак то

на; било је то добродошло растерећење од притиска на подсећање на упле

лико ни стид, колико нелагоду. Није то заједница окривљених нити по

совно прећуткивање комунистичке прошлости код данашњих антикому

теност многих биографија у фашистичка недела. Иза ритуализоване са

стиђених, него заједница оних који осећају нелагоду код сећања на про

гласности признања Uавна осуда нацизма) могле су се историје појединца
повући у опште ћутање. Х. Лубе назвао је то "комуникативним преhутки

шлост која сведочи против њихове доследности. Послесоцијалистичко

вањем". Међутим, та ћутња створила је вакуум и нове проблеме иденти
тета испуњене пројекцијама и страховима за наредна поколења.Једна екс
плозија збила се 1968, када су синови почели да се распитују о прошлости

,,комуникативно прећуткивање" функционално је зато што се већина сла

же да појединачну уплетеност у комунистичку политику не треба исти
цати, јер би многи били погођени у најмању руку као конвертити или
дволичњаци. Тиме би био нарушен ауторитет многих партија које пред

очева, ,,где си био, шта си радио у рату", а друга крајем деведесетих годи

стављају бивши кадрови. А прошлост многих "патриотских" академика

на, када су унуци, одбијајући прошлост, негодовали - ,,мој дека није био
нациста" (Welzer, 2002). Јан Асман тврди да вруће сећање траје око 80 го

и дисидената незгодно би избила на површину. Солидарност нелагоде
почива на начелу да ако ја не прозивам друге, неће ни они мене. Нарав

дина, тј. да, по правилу, тек праунуци постају равнодушни према понаша- ~

но да има изузетака, тј. примера разметања високим положајима у ми

њу прадедова (Assmann, 2002). Све до тада сећање је болно, а заборав ак

нулом режиму, али никада нема отвореног суочавања са прошлошћу ти

туелан.

па "био сам убеђени марксиста и комуниста" или "одричем се својих марк
систичких радова". Ретроактивни заборав не би функционисао да није

Заједница нелагодног сећања

Какав је заборав активан у послесоцијалистичком свету? Само наиз
глед је природан и спонтан. Рушење Титових споменика и масовну осуду

социјализма као тоталитарне прошлости прати ћутање о властитој упле-

створена заједница заборава марксистичке прошлости. У науци то

, ме

ђутим, не значи да Маркс није жив. Многа његова гледишта и даље се
користе, али се Маркс не цитира, па се писци не излажу ризику да буду
проказани као марксисти:. Чак се и код неких критика марксизма може
препознати: скривени марксистички апарат.
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Посебан историјски тип заборава је наизглед успешно потиснута лич
на комунистичка прошлост која ствара тврдо уверење лишено сумње о

властитој доследности. Ту је прошлост активно прерађена. Прећутном
сагласношћу око узајамног неподсеhања на комунистичку прошлост ве
роватно су избегнути многи сукоби око доследности новог опредељења

или око лојалности новопридошлих конвертита (узајамно оптуживање би
отворило нове линије сукоба), али је масовно конвертитства остало по
тиснуто као непризнати и још неистражени синдром морала транзиције у
друштвима захваћеним кризом и расулом. Код стваралачке :интелигенци

је то прећуткивање ипак није остало скривено због јасног реза у биогра
фији између ранијих марксистичких и потоњих антикомунистичких радо
ва. Тај дуализам вероватно неhе бити актуелан све док је на снази помену

та прећутна сагласност конвертита да се проблем не отвара, али

he

за

социологију науке и морала бити занимљив када се "солидарност и орга
низовани заборав охладе", а друштвени интерес за комуникативним пре
hуткивањем ослаби. Данас је тешко реhи који конкретни :интереси у бу
дућности могу подстаћи јавно покретање питања "комуникативног пре
hуткивањс1." комунистичке прошлости конвертита, али

he

будућа соц:ио

логиј а интелектуалаца свакако морати да се суочи с том појавом, јер она
није била појединачна него масовна. Требало би имати на уму Марксово
подсећање на упорност "кртице историје", тј. на трајност подземних исто

ријских процеса. Свакако да суочавање са комунистичком прошлошћу неhе
бити драстично као што је подсећање на фашистичку прошлост, која је
била скопчана са беспримерним масовним злочинима, али

he и та конвер

зија морати бити отворена као проблем историје интелигенције, онда ка
да нова генерација аналитичара не буде осећала да то погађа њен инте
рес. Другим речима, онда када у средиште интересовања науке продре

потреба за :испитивањем постојаности интелектуалног ангажмана. Исто
риографија може кројити мит који снажи хомогеност, али може бити и
неугодна критичка наука.

Нису ли након слома реалног социјализма заправо суочена друштва

спремна на сећање и друштва којима је близи заборав

(SchiedeI2003). Увек

се изнова мења однос између памћења и заборава, тј. померају се димен
зије простора сећања. Одавно је уочено да су сећања повезана са проме
нама мишљења и ставова: актуелни интереси, афекти, намере и мотива

ције су стражари над сећањима и заборавом. Да завршимо са Ничеом: ,,То
сам урадио, каже моје памћење. То нисам могао урадити, каже мој понос

и остаје неумољив. На крају попушта памћење."

Тодор Куљић, О новој кулiuури сеhања
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БАШТИНЕ

HERITAGES

Summary
Todor Kuljic

On the New Culture of Remeшbrance
The article discusses the relation between 'Ъaпnful" шешоrу and "productive" forgetting and the attention is directed to the changes of global and doшestic culture of reшeш
brance at the end of 20 th century. In connection with this, а plead was shown for cl1ange of the
role ofhistoriography, froш шonшnental to critical historiograpЬy. ТЬе task of critical historiograpЬy is not sweeping the past, but critical forgetting, the past Ьаs to peпnanently Ье
overcaшe, while the useful past is actually irl'econcilaЫe past. Conteшporary interest for the
past, the ways ofits sustaining (reшeшbering) and activating (шeшories) in tlle science, and
out of it, Ьесаше alшost obsessive. ТЬе autl10r's standpoint is that researcЬ of the use and
distortion of the past is essential, because the past does not speak for itself, but it is instruшentalized and negated in various ways. Priшarily, capitalisш Ьаd destroyed ties with Ље
past and coшшercialized theш, and then, ruining hierocratic view of the past, deшocratiza
tion gradually enaЫed legalization of different versions of the past supporting different ethnic, class, gender and pel'sonal subjectivities. ТЬе fall ofEuropean socialisш ruined decreed
coшшunistic official visions of the past and cold-war order of шeшories, but has enforced
new selectivness. Deшonisation of the past has always been iшportant base of excuses for
the "new beginning". Use and шisuse ofthe past has opened tЬе question whetЬer to split up
witЬ the past or always keep it alive? What kind of шешоl'у could Ье educational? Every
ol'ganized order ofreшeшbrance is based upon шоrе ог less sensitive co11fl'ontation between
victiшs and the oppressors in the past. The stronger the crisis, this dualisш is sЬow11 in siш
pler forш, not 011ly in collective шешоrу, but also in historiography. After tlle fall of socialisш, yesterday's victiшs (coшшunists) wеге шаdе into oppressors. ТЬе break of tЬе cold
war has destroyed the Ыосk order of reшeшbrance and introduced the state of anarchical
revisionisш into histш-ical шind. Balkan experience is not the only ехашрlе. Today, even
Gerшans view theшselves as victiшs. Facing coшшunistic past will not Ье as drastic as
шешоrу of the fascist past, but that co11version sЬould have to Ье оренеd as а рrоЫеш of
history of intelligence, at the tiшe wЬen new generation of a11alysts would 11ot fear that tЬeir
interest is endangered. HistoriograpЬy can tailor up the шуtЬ that strengtЬens tЬе Ьoшogene
ity, but сан also Ъе unpleasant critical science.

Горан Милорадовиh

УДК

821.163.4(091)"1940/1950"

Југословенс1i:а н:њи:,кевна сцена
четрдесетих и педесетих година ХХ века

( совјетс1{а

специјалистич1{а анализа)

Извеипиај (Докладная зайиска) који се овде објављује настао је у
време припрема совјетске државне и партијске делегације за посету

Београду

1955. године). Документ потиче из Руског
uciuopujy (Российский государственный ар
хив новейшей истории) фонд бр. 5, Аййара~и ЦК КПСС (1953-1991),
опис 30, дело 134, листови бр. 13-46. У питању је стручна анализа на 35
(26.

маја-3. јуна

државног архива за новију

машином писаних страница, која је послужила за потребе информиса
ња чланова делегације о актуелним друштвеним, идејним и политич
ким струјањима у књижевним круговима у Југославији. Документ је

најпре уручен Борису Пољевоју, секретару управе Савеза совјетских
писаца, који га је потом проследио у Централни комитет Комунистич

ке партије Совјетског Савеза (ЦК КПСС), где је заведен у деловодник

16.

маја

1955.

године. Као аутор документа потписана је И. М. (или И.

Д. ?) Литвакова, консултант Иностране комисије Савеза писаца СССР

1
1

за литературу Југославије, којој је, рекло би се, на располагање било
стављено прилично кратко време да направи ту анализу. То се може
закључити на основу тога што се на

миње недељник С~иуден~и од

23.

29.

марта

страни њеног Извеипиаја по

1955.

године, што значи да је

1

она свој документ писала највероватније током неколико недеља пре и

1

после тог датума. Када се узме у обзир количина текстова које је тре

бало прочитати, класификовати, извуh:и најважније податке и цитате,
тако добијене :информације међусобно укрстити и извести опште за

1

кључке о идејно-политичким тежњама, а потом све то уобличити у је

1

да га проуче пре поласка на службени пут), рекло би се да су једна

1

глава и µар руку премало за све то. Могуhе је, али не и сигурно, да је

1

1

1

дан реферат намењен људима ван струке (којима треба дати времена

имала и неке сараднике или помоћнике.

