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МИОДРАГ ПЕРИШИЋ 

 

ПРИПОВЕДАЊЕ И ОПАЖАЊЕ ИСТОРИЈЕ* 

 

Пре него сто било шта кажем дозволите ми да изразим захвалност Отавском 
универзитету, ректору, декану, професору Донскову, који су нам уступили и простор и 
време за јавно размишљање о искуствима недавне прошлости једног дела наше 
заједничке планете. Бићу веома срећан ако макар мало подстакнем интерес за културу и 
историју оног дела света одакле сам дошао у Канаду тако отворену за све културе. 

За почетак, да кажем да осећам извесну нелагоду. Наиме, памтим да је почетком 
осамдестих година прошлог века тадашњи француски председник Франсоа Митеран, на 
подстицај свог министра културе, био покровитељ једног великог скупа 
западноевроспких интелектуалаца. На том скупу требало је дефинисати друштвену и 
политичку кризу у Европи и понудити одређена решења. Узимајући реч на том скупу, 
познати италијански аутор Умберто Еко, поздравио је председника и одмах изнео своје 
виђење тог скупа: „Господине председниче, рекао је, ви сте овде окупили 
интелектуалце да понуде решења за социјалну и политичку кризу, али желим да вам 
кажем да за решавање кризе имате владу и министре, а интелектуалци постоје да би 
производили кризу. 

Тада сам сматрао да је Еков приступ исправан, јер оправдава продуктивну и 
критичку позицију интелектуалаца, а и сам сâм био део групе људи која је критички 
деловала да би убрзала кризу, што би, опет довело до неког решења. Данас је мој 
положај сасвим другачији, јер сам део владе, значи, део тима који је обавезан да нуди 
решења за много великих проблема с којима се суочава држава из које долазим, па и 
друге државе које пролазе кроз посткомунистичку транзицију. 

Због чега приповедање и опажање историје? Потпуно разумевање прошлости не 
гарантује унапред да се неће правити нове грешке или понављати старе. Стручњаци из 
других земаља покушавали су да објасне и збивања у светском комунизму и посебно на 
Балкану, али сматрам да смо обавезни да свету у који се интегришемо или 
реинтегришемо, понудимо разумевање онога што нам се дешавало у ближој и даљој 
историји. Људско страдање добија смисао само ако се следеће генерације поштеде од 
страдања и патњи. 

Тек што је у Југоисточној Европи, после великог ангажовања међународне 
заједнице, постигнут крхак мир, цео свет је био уздрман терористичким шоком од 11. 
септембра, да би убрзо после тога почела кампања у Авганистану, а данас се гомилају 
трупе и оружје у Заливу и броје дани до почетка кампање у Ираку. Да ли је падом 
комунизма окончана „лоша историја” или је, напротив, почео један нов историјски курс 
чији крај не можемо да видимо, јер живимо његове прве дане? Због тога мислим да је 
важно да обновимо разговор о перцепцији и размишљању о историји. С друге стране, 
економски изазови у најразвијенијим земљама света радикално мењају културне 
концепте Запада рођене у античкој Грчкој, развијене у доба просвећености  и током 
деветнаестог и двадесетог столећа. Разговор, људска комуникација, сведени су на 
изговарање поенте, а прича је у масовној потрошњи примила облике филмског или 
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телевизијског сценарија, док су новинске или електронске вести изгубиле свој основни 
циљ да обавесте, већ да формирају јавно мњење. Људи се бомбардују порукама, док 
мајстори компјутерског и телевизијског софтвера развијају стратегије да се прими што 
више порука у што краћем времену, јер су имплементација и апликација постали 
мерила идеја. За нове идеје потребно је време и потребна је машта. Наш данашњи свет 
нема времена да машта. 

После пада Берлинског зида промене су захватиле читаву нашу планету, па и тај 
свет који је у процесу мењања, упркос просвећеном и на демократским вредностима 
утемељеном вођству, није имун од грешака које могу да имају дугорочне негативне 
последице по интринсичне вредности развијеног демократског друштва. Зато што ћу 
покушати да вам дочарам (to conjure you up) како је изгледало друштво у којем је 
социјална свакодневица била сведена на одређен број идеолошких порука и у којем је 
садашњост, како је то говорио српски песник Васко Попа, представљала „увод у 
живот”, а стварни живот био одлаган за срећну будућност. 

Пишући о даним револуционарног ентузијазма у време пре Другог светског 
рата, један београдски аутор је веома прецизно формулисао пут своје генерације: од 
западноевропске утопије („принцип наде”) до оријенталног деспотизма. И заиста, 
гледајући уназада, томе би се могло додати до ћорсокака историје, јер на то управо 
личи данашња пракса великог броја посткомунистичких држава. Када је В. Мајаковски 
написао поетску апологију леве идеје, није мога ни да сања да у тој тачки почиње 
трагичан неспоразум песника и професионалног револуционара кави су били Лењин, 
Стаљин, и даље до последњих вођа деспотских режима. Док је за њега, Ејзенштајна, 
Дзигу Вертова, Мејерхолда и многе друге представнике руске авангарде појам левице 
представљао изазов и подстицај за стваралачку и друштвену машту, за Лењина и 
наследнике то значење сводило се искључиво на праксу терора.   Апсолутна власт 
(undisputable power) и пракса терора остављају мало простора за квалитетно 
обликовање живота: укупан дизајн свакодневице иза гвоздене завесе био је заснован на 
беди: од одеће и обуће до хране и индустријског дизајна – све то изгледало је бедно 
укључујући и урбани пејзаж у којем су људи живели. Комунистички деспоти имали су 
своје приоритете. Прво су поразили претходне политичке елите у револуцији, а одмах 
после тога узели су потпуну контролу над медијима. Затим су се обрачунали с 
уметницима и уметничку креацију свели на беду социјалистичког реализма. Сваки 
производ духа који није био мимеза улепшане беде, проглашаван је за непријатељско 
деловање. На тај начин обезбедили су потпуну тишину да би несметано могли да 
уживају у терору над људима који су се усуђивали да изговоре дисонантне политичке 
гласове: „Нема слободе за непријатеље слободе, нема демократије за противнике 
демократије!” 

За природу медија (штампе) каква је постојала у комунистичким земљама 
карактеристична је једна шала увезена из тадашњег СССРа. У рају разговарају Стаљин 
и Наполеон. На Стаљиново питање шта га је спречило да направи срећну империју од 
покорене Европе, Наполеон је одговорио: „Пораз код Ватерлоа.” На то је Стаљин казао: 
„Мој јадни пријатељу, штета је што ниси имао Правду!“ Комунистичка штампа била је 
један улепшан, цензурисан записник састанака државних и партијских вођа, или 
пожељан опис манифестација којима су обележаване свакодневне историјске победе и, 
коначно, громогласна пропаганда против света с ону страну гвоздене завесе. 

Отуд није било случајно што су сви странци који су посећивали комунистичке 
земље по дефиницији били непријатељи. И ту долазимо до мог првог примера, до 
романа, чије је откриће почетком шездесетих година обележило руску књижевност и 
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проширило наше хоризонте. 

У првом поглављу романа Мајстор и Маргарита Михаила Булгакова, два 
Московљанина срећу се са странцем. Испоставиће се да су они прве жртве ђавола самог 
који је посетио Москву да изазове хаос. Написан у најбољој Гогољевој традицији, са 
суптилним хумором и фином иронијом, овај роман антиципирао је глобалан однос 
према свим странцима свих комунистичких режима који ће се појавити после прве 
Лењинове владе. Такође, управо ту је показано оно што ће бити карактеристичан манир 
у поступку идеолошког терора: Ако нешто не можеш да објасниш, или ако нешто не 
одговара идеолошком поретку, онда га избриши, јер није ни постојало. 

Наиме, главни јунак романа, Мајстор, не случајно историчар по струци, написао 
је роман о Понтију Пилату сматрајући тај рукопис својим животним делом. Не само 
што роман никад није угледао светлост дана, већ су уредници који су га читали кренули 
у хајку против аутора, говорећи да ће совјетска власт спречити „пилатовштину”. 
Доведен до очаја, Мајстор ће рукопис бацити у ватру, а сам ће завршити у лудници 
(„психушки”), јер су га добри људи већ пријавили тајној полицији као непријатеља, да 
би се домогли његовог стана. 

Доласком ђавола у Москву, као силе „која желећи, зло, вазда добро чини“, ова 
ситуација биће разрешена: Мајстор и жена која га воли биће награђени вечним миром 
(једна од централних категорија Кантове политичке филозофије, у овом случају постаје 
естетски мит о смрти), а један број учесника у његовом страдању биће кажњен. Чак, у 
централном поглављу романа, „Бал код Сатане“, уредник и припадник идеолошке 
цензуре, биће послан у нихил, пошто му је одрубљена глава падом под точкове 
трамваја, јер, како каже Странац, Воланд, ђаво њим самим, он ни у шта није веровао. 

Булгаковљев роман имао је сличну судбину као и рукопис његовог јунака. Као и 
већина руских писаца из прве половине XX века, писац ће завршити живот у 
Стаљиновом затвору, док ће се за роман говото тридест година мислити да је изгубљен. 
„Рукописи не горе“, каже Воланд у једном тренутку. И стварно када је Констатин 
Симонов у часопису Москва у четири наставка објавио роман, то је изазвало сензацију 
у књижевном свету, а читаоци су добили прилику да уживају у једном ремек-делу. 

Отуд није случајно што је просвећен део становништва више веровао својим 
дисидентима, писцима, уметницима него било којем званичном тумачу стварности. Ако 
изузмемо поједине установе у западном свету, као Хуверов институт, истинитија 
историја свакодневице у идеолошким друштвима, налази се у приповеткама, романима, 
драмама, па и у поезији. Како бисмо било шта знали да није било упорног 
приповедања. 

Југословенски случај био је нешто другачији од остатка совјетског лагера. Била 
је то комбинација насиља и корупције, где је насиље било много мање него у државама 
под контролом Москве, али довољно репрезентативно да утерује страх у кости Титовим 
неистомишљеницима. Једна од табу тема био је логор за непријатеље “југословенског 
пута у социјализам“ на Голом отоку. Логор је отворен 1948. године, после резолуције 
Информбироа и после Титовог разлаза са Стаљином и функционисао је до 1960. 
године. Сви чланови КПЈ, који су се наводно определили за Резолуцију, тачније за 
Стаљина, били су упућивани на преваспитавање на Голи оток. Није било суђења, 
легалног поступка, људи су током ноћи нестајали, упућивани у сабирне центре, а онда 
су проводили године у логору где су били мучени и понижавани с посебном страшћу. 

Постојање тог логора било је оправдавано високим идеалима и праведним 
циљевима, али веома брзо, после првих комуниста на њему су се нашли и бивши 
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капиталисти, богати сељаци, интелектуалци на које је неко уперио прст да су нешто 
рекли или испричали шалу, а многи се од њих нису ни вратили окончавајући живот на 
једном од „пасјих гробаља“ Голог отока. (Многи од логораша били су деца. Један од 
њих био је и данашњи спикер југословенског парламента Драгољуб Мићуновић који је 
тамо доспео са 17 године због тога што је гласно оспоравао хапшење свог брата.) 

О Голом отоку, изузев у службеној идеолошкој интерпретацији, није се ни 
шапутало све до појаве романа Кад су цветале тикве, српског писца Драгослава 
Михаиловића, који је тамо био такође као дечак. Тај роман има пре свега своје 
књижевне, па тек онда гносеолошке вредности, али људи су га читали, као што се чита 
истинита повест или нека сензација у дневним новинама. Међутим, веома брзо стигла 
је реакција с највишег места. Роман је био драматизован и припремљен за извођење у 
позоришту 1970. године. После премијере, Тито је јавно говорио против комада и 
лагања о Голом отоку и комад је заувек скинут с репертоара. Редитељ после тога није 
режирао тридест година, да би тек пре две године, направио фестивалску продукцију 
комада Антигона у Њујорку и тек је онда проговорио како су га застрашивали после 
режије комада Кад су цветале тикве. 

Није случајно што су политичко подземље у бившим комунистичким режимима 
водили интелектуалци и што су многи од њих постали политички вођи својих нација 
после пада Берлинског зида. Такође, није случајно што књижевност више нема ону 
улогу коју је имала у доба репресије и апсолутне цензуре. Данас су дисидентске групе 
замењен политичким партијама, а људи више не иду у позориште или не купују књиге 
да сазнају нешто о властитој судбини. И то је добро. Али није добро што се више не 
причају приче и не постављају критичка питања о времену у којем живимо и 
историјском смислу наших данашњих поступака. 

Слажем се с Фукујамином интерпретацијом да он није објавио крај историје, већ 
крај еволуције идеолошких друштава, или крај лажне историје. За тренутак ћу се 
вратити у оно време наде, када је социјална револуција пробудила наду не само у 
Русији него и у земљама Западне Европе. 

Немачкој је кратко живео филозоф Валтер Бењамин, који, у квантитативном 
смислу, много није оставио за собом велико дело, изузев неколико инспиративних 
фрагмената и одличних есеја. Он је веровао у прогрес, а главе су му дошли црни, 
нацистички анђели, мада би му вероватно дошли главе и они црвени анђели који су  
терор спроводили у комунизму. У једном од фрагмената он пише: Кле има слику која 
се зове Angelus Novus. На слици је приказан анђео раширених, напетих крила. То је 
анђео историје. Он са ужасом гледа у прошлост која пред њима гомила рушевине што 
се претварају у једну јединствену катастрофу. Он би можда желео да споји разбијено, 
да оживи мртве, али из раја дува тако снажан олујни ветар да он мора да иде у 
будућност. Тај олујни ветар зове се напредак. 

Ако бисмо само променили тачку перцепције са данашњим искуством, готово 
седамдесет година пошто је овај фрагмент написан, можда бисмо могли да кажемо да је 
анђео историје тада, а можда је још увек уплашен од будућности, јер све што се касније 
десити, потпуно оправдава његов страх, јер тек после Бењаминове смрти долазе 
страшна разарања и индустрија смрти развија се до савршенства. И у тој тачки спајам 
своју данашњу тему. Да није било приче, не бисмо могли да имамо ни перцепцију 
историје нити антиципацију будућности. 

Један пољски песник има и овакав стих: ту причу прича човек који разуме 
смисао историје, прича је да би ме убедио, а то значи да би ме уплашио. Хоћу да кажем 
да није добро да се критичко размишљање и говор о томе размишљању ставе у 
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академске резервате или затворене кругове нове елите која се поново рађа у окриљу 
политике. Када је француски нови филозоф Жил Липовецки у уводном поглављу своје 
књиге Доба празнине написао да више нема историјског пројекта кадрог да нас 
мобилише, и када вели да нас одсад одређује празнина лишена трагичности и 
апокалиптичности, онда треба да се замислимо да ли смемо да останемо равнодушни 
према изазовима нашег времена. Историји је потребно оправдање, писао је Карл Попер, 
али овај став је универзалан и не односи се само на друштва идеолошког инжењеринга, 
већ на сва друштва у којима постоји медијска манипулација и политичка игра моћи. У 
планинским деловима земље из које долазим постоји једна изрека чији је потпун 
смисао, бар мени, тешко превести на енглески. Али покушаћу да вам пренесем 
значење: све док разговарамо и причамо можемо се звати људским бићима. 

Овим сам хтео мало да придонесем том разговору у покушају разумевања света 
у којем смо живели и у којем ћемо још живети. Хвала. 

 


