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ПРЕДгОВОР

То ком про те клих 25 го ди на, од 1985. до да на шњих да на, сти ца јем 
окол но сти јав но сам ре а го вао на мно га зби ва ња ко ја су се де ша ва ла у на
шој зе мљи. Ка ко је она про ла зи ла кроз раз не не да ће, сма трао сам да, по 
при ро ди свог по сла, као исто ри чар, не мам пра во на ћу та ње, већ да сам 
ду жан да се огла сим, да из не сем сво је ви ђе ње о до га ђа ји ма, да их об ја сним 
и оце ним. С об зи ром на број ност мо јих јав них огла ша ва ња, пу тем ин тер
вјуа и из ја ва, ко јих је у раз ма ку од 25 го ди на, од 1985. до 2010, би ло ви ше 
од 120, ни ка кве сум ње не ма да су на ши, а и по не ки стра ни пи са ни ме ди ји 
би ли за ин те ре со ва ни да чу ју мо је ми шље ње о ра зним ак ту ел ним пи та њи
ма. Пи та ња су би ла ра зно вр сна. Че сто су се од но си ла на да љу или бли жу 
про шлост, али и на по ли тич ка де ша ва ња у ве зи са кри зом ко ја је за хва ти ла 
др жа ву, као и са про бле ми ма ко ји су се ти ца ли ње ног рас па да.

С об зи ром на то да сам се ви ше го ди на пре из би ја ња ју го сло вен ске 
кри зе ба вио из у ча ва њем срп скохр ват ских од но са, исто ри је Хр ват ске и 
Ср ба у Хр ват ској, као и питањeм ју го сло вен ства и ју го сло вен ске иде је, 
те да сам о све му то ме до ста пи сао у го ди на ма кри зе, уочи рас па да Ју го
сла ви је, па и у вре ме рат них су ко ба на под руч ју Хр ват ске, Бо сне и Хер це
го ви не, та да шње пи са не, али и елек трон ске ме ди је нај ви ше је за ни ма ла 
исто ри ја срп скохр ват ских од но са, про шлост Ср ба у Хр ват ској и раз вој 
ју го сло вен ске ми сли. Због то га су и ин тер вјуи из тог вре ме на нај че шће 
оби ло ва ли пи та њи ма из по ме ну тих обла сти. За да так мо јих од го во ра на та 
пи та ња био је да чи та о ци ма пру же нај о снов ни ја зна ња ка ко би што лак
ше схва ти ли узро ке не спо ра зу ма, су ко ба и ра та до ко јег је до шло на тлу 
Ју го сла ви је. Циљ тих одговoра ни је био да рас па љу ју стра сти и ши ре мр
жњу, ка ко то не ки злоб ни ци и сит ни по ли ти кан ти, оскуд них зна ња, же ле 
да пред ста ве, већ да чи та о це су о че с чи ње ни ца ма ко је су на уч но про ве
ре не и на пр во ра зред ним из во ри ма за сно ва не. У вре ме те шких на па да на 
Ср би ју и Ср бе, ка да су они без оч но и с ра зних стра на са та ни зо ва ни, мо ји 
од го во ри има ли су за да так да на уч но про ве ре ним по да ци ма ши ре исти ну 
а су зби ја ју без оч не фал си фи ка те, ко ји ма су нас са свих стра на за си па ли. 
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Ка да се да нас, с од ре ђе не вре мен ске дис тан це, чи та лац упу сти у са др жа је 
мо јих од го во ра ко ји се ти чу про шло сти, има ће у јед ном пре гле ду ис при
ча ну исто ри ју срп скохр ват ских од но са и исто ри ју Ср ба у Хр ват ској. Он 
не ће мо ра ти да се пи та за што је до шло до ра та из ме ђу Хр ва та и Ср ба и ко 
је крив за тај рат. Од го во ре на та пи та ња, у при по ве дач кој фор ми, на ћи ће 
на стра ни ца ма мо јих ин тер вјуа. То је је дан од раз ло га због ко јег сам се и 
по ду хва тио по сла да сво је иза бра не ин тер вјуе и из ја ве об ја вим у по себ ној 
књи зи.

Зна чај но ме сто у мо јим ин тер вју и ма, у ко ји ма је реч о срп скохр ват
ским од но си ма, њи хо вим не спо ра зу ми ма и су ко би ма, има ју одељ ци о хр
ват ском др жав ном и исто риј ском пра ву, и то сто га што се без по зна ва ња 
хр ват ске по ли ти ке за сно ва не на том пра ву од но си из ме ђу две ју на ци ја 
уоп ште не мо гу раз у ме ти.

За то што сам се ба вио из у ча ва њем ге но ци да по чи ње ног над Ср би ма 
у НДХ и што сам о то ме пи сао, јед на од не за о би ла зних те ма у ин тер вју и
ма би ло је пи та ње за што је до шло до тог ве ли ког зло чи на, ка да је са зре ла 
иде ја о то ме да се ге но ци дом Хр ва ти осло бо де Ср ба, тог „ре ме ти лач ког 
фак то ра“, из ко јих раз ло га и с ко јим ци љем је из ве ден ге но цид. У нај не по
сред ни јој ве зи с од го во ри ма ко ји се ти чу ге но ци да су и одељ ци ин тер вјуа 
у ко ји ма је реч о ет нич ком чи шће њу из ве де ном у ак ци ја ма ко је су по зна те 
под на зи вом „Бље сак“ и „Олу ја“, ко је су, за пра во, при род ни на ста вак по чи
ње ног ге но ци да из вре ме на 1941–1945. го ди не, јер су ге но ци дом и ет нич
ким чи шће њем оства ре не дав на шње те жње хр ват ске по ли ти ке ка ет нич ки 
чи стој Хр ват ској.

Ви ше го ди на уочи рас па да Ју го сла ви је, а и по сле ње ног ра су ла, на ша 
јав ност по ка зи ва ла је ве ли ко ин те ре со ва ње за раз вој ју го сло вен ске ми
сли. Ко ли ко је она ви ше сла би ла – то ли ко је ви ше и уче ста ли је по ста вља
но пи та ње: ка ко је мо гу ће да та ми сао, ко ја је, са ђа ко вач ким би ску пом Ј. 
Ј. Штро сма је ром на че лу, у сво је вре ме за но си ла мно ге ге не ра ци је Ср ба 
и Хр ва та, та ко ма лак ше и пот пу но пре сах не. За о ку пље на тим пи та њем, 
јав ност је же ле ла о ње му да са зна што ви ше и што по у зда ни је. Сто га ни је 
слу чај но што су но ви на ри мно гих ли сто ва и ча со пи са уче ста ло по ста вља
ли пи та ња о ју го сло вен ској иде ји и, по себ но, о ју го сло вен ству би ску па 
Штро сма је ра. Због истих или слич них пи та ња ко ја су се ти ца ла Штро
сма је ра и ју го сло вен ске ми сли, у ин тер вју и ма сам да вао од го во ре ко ји су 
би ли у скла ду с мо јим на уч ним са зна њи ма. Уче ста ли, ти од го во ри су по
на вља ни, че сто су ме ђу соб но исти, или ве о ма слич ни, па де лу ју као не ка 
вр ста ре фре на. Да у овој збир ци не бих оп те ре ћи вао чи та о ца истим по да
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ци ма и об ја шње њи ма, не ко ли ко тек сто ва ко ји се ти чу Штро сма је ра и хр
ват скосрп ских од но са сам из о ста вио и та ме ста озна чио у на по ме на ма.

По што је у вре ме кри зе око рас па да Ју го сла ви је у Ср би ји би ло и оних 
ко ји су се, пред во ђе ни ЈУЛом, ви ше емо тив но не го ра ци о нал но, за ла га ли 
за об на вља ње Ју го сла ви је, та на сто ја ња сам кри ти ко вао као уза лу дан по
сао, као штет но тро ше ње сна ге и да ље раз би ја ње на ци о нал ног је дин ства.

Ка ко су ин тер вјуи обич но сле ди ли по сле не ких зна чај ни јих, или, чак, 
дра ма тич ни јих до га ђа ја, ни ма ло ни је слу чај но што су се мно га но ви нар
ска пи та ња од но си ла на Вој во ди ну, ње ну ауто но ми ју и на ауто но ма шке, 
или, бо ље ре ћи, се це си о ни стич ке тен ден ци је, и то ка ко оне из осам де се
тих го ди на про шлог ве ка, та ко и ове нај но ви је, ко је се ти чу Ста ту та Вој
во ди не. По ред исто риј ских об ја шње ња о ауто ном ним зах те ви ма Ср ба у 
окви ри ма Хаб збур шке мо нар хи је, у мо јим од го во ри ма на ла зе се обра зло
же ња и о то ме шта се кри је иза са вре ме них зах те ва за што ве ћим оса мо
ста ље њем Вој во ди не од Ср би је, ко сто ји иза тих зах те ва и ко ји су њи хо ви 
крај ни ци ље ви. У нео дво ји вој ве зи са ауто но ма шким те жња ма, ко ји ма је 
ствар ни циљ се це си ја, је су и зах те ви вој во ђан ских Ма ђа ра, ко ји у ин тер
вју и ма ни су мо гли да бу ду за о би ђе ни. Из истих раз ло га ни је мо гла да бу де 
за о би ђе на ни Вој во ђан ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, ко ја је, за пра во, 
је дан од атри бу та вој во ђан ске др жав но сти.

У нај те шњој ве зи са ауто но ма шким те жња ма у Вој во ди ни и са из гла са
ва њем Ста ту та Вој во ди не је и пи та ње ре ги о на ли за ци је Ср би је. Ка ко сам 
уве ре ња да је ду хов но је дин ство срп ског на ро да у ве ли кој ме ри ра зо ре
но ју го сло вен ском иде јом, су че ље ним иде о ло ги ја ма чет ни штва и пар ти
зан ства, ко му ни стич ким ин тер на ци о на ли змом, гло ба ли змом и се бич ним 
пар ти ку лар ним ин те ре си ма, у мо јим ин тер вју и ма то пи та ње ни је мо гло 
да бу де за о би ђе но. По гре шно из ве де на ре ги о на ли за ци ја, по мом чвр стом 
уве ре њу, пред ста вља ве ли ку опа сност за те ри то ри јал ни ин те гри тет Ср
би је. Због то га сам у сво јим јав ним ис ту пи ма ука зи вао на ту опа сност и 
кри ти ко вао оне ко ји су се не про ми шље но и не струч но за ла га ли за ре
ги о на ли за ци ју и де цен тра ли за ци ју Ср би је, не уви ђа ју ћи да мо гу да бу ду 
по губ ни по це ло ви тост Ср би је, или су се, мо жда, на не ки миг са стра не, 
све сно и на мер но упу сти ли у не ча сне игре.

Кад је от по че ло рас ту ра ње Ју го сла ви је, упо ре до је за по чео и про цес 
са та ни за ци је Ср би је и Ср ба. Јед на од основ них оп ту жби од но си ла се на 
то бо жњу не пре ста ну те жњу Ср ба за ства ра њем Ве ли ке Ср би је. У жи жи 
на па да због, на вод них, ве ли ко срп ских те жњи на шао се Или ја га ра ша нин 
са сво јим „На чер та ни јем“ и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти због 



8

свог „Ме мо ран ду ма“. Ка ко су ти на па ди би ли зло на мер ни и на уч но нео
сно ва ни, у ин тер вју и ма сам их по дроб но ана ли зи рао и под вр гао кри тич
кој оце ни. По ка зао сам ко ли ко је у њи ма би ло зло бе, па ко сти и не и сти на, 
ко их је, за што и са ко јим ци љем из ри цао.

По ред то га што је СА НУ би ла пред мет раз го во ра због „Ме мо ран ду
ма“, но ви на ри су у ин тер вју и ма че сто зах те ва ли од го во ре на пи та ње за
што се СА НУ не огла ша ва чак ни кад је реч о та ко круп ним пи та њи ма 
ка кво је, на при мер, оно ко је се ти че ал бан ског про гла ше ња др жав не не
за ви сно сти Ко со ва.

У нај те шњој ве зи са до бро из ма шта ном при чом о Ве ли кој Ср би ји и 
ве ли ко срп ској по ли ти ци, у ин тер вју и ма је ви ше пу та би ло го во ра о Ха
шком три бу на лу и ње го вим ту жба ма про тив Ср ба, ха шких оп ту же ни ка 
и осу ђе ни ка, са Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем на че лу, јер су осум њи че ни и 
осу ђе ни због, на вод не, ве ли ко срп ске по ли ти ке, ко ја је, по ту жи те љи ма и 
пре су ди те љи ма, до ве ла до ра та на тлу бив ше Ју го сла ви је.

Ка да су се не спо ра зу ми ре пу блич ких ру ко вод ста ва Ју го сла ви је из да
на у дан умно жа ва ли и све ви ше за о штра ва ли, до би ја ју ћи пре те ће раз ме
ре, у ви ше на вра та сам у ин тер вју и ма упо зо ра вао на опа сност од из би ја ња 
ра та и апе ло вао на спо ра зум но и мир но ре ше ње кри зе. При то ме сам, до
бро упу ћен у хр ват ску по ли ти ку и ра ни јег и но ви јег вре ме на, упо зо ра вао 
на то да су глав ни по кре та чи кри зе вла да ју ћи кру го ви Хр ват ске с Фра њом 
Туђ ма ном на че лу, ко ји су, ка ко је по сле ра та и сам Туђ ман при знао, схва
ти ли да до не за ви сне хр ват ске др жа ве мо гу до ћи са мо ра том и раз би ја њем 
Ју го сла ви је. Та кви мо ји ста во ви и оце не на и ла зи ли су у не ким ан ти срп
ским не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, спон зо ри са ним из ино стран ства, на 
оштро про ти вље ње, те су ме жи го са ли као на ци о на ли сту, шо ви ни сту и 
рат ног ху шка ча. Уве рен да су мо је оце не и про це не о узроч ни ци ма кри зе 
и иза зи ва чи ма ра та би ле ис прав не, сви ма ко ји су ме, че сто и без об зир но, 
на па да ли, у ви ше на вра та сам у ин тер вју и ма на од го ва ра ју ћи на чин уз вра
ћао.

У це ли ни од ба цу ју ћи нео сно ва не кри ти ке ан ти срп ских не вла ди них 
ор га ни за ци ја и на ци о нал но оту ђе не бе о град ске мон ди ја ли стич ке „ин те
ли ген ци је“, ко ји су се у све му са гла ша ва ли са сво јим за пад ним мен то ри ма, 
че сто сам у ин тер вју и ма упо зо ра вао на дво стру ке кри те ри је тзв. ме ђу на
род не за јед ни це, ко је је она има ла, а и да нас их има, пре ма Ср би ма и пре
ма дру гим на ро ди ма у окру же њу.

За то што сам се у кри зним го ди на ма упор но за ла гао за на ци о нал но 
по ми ре ње, за пре ва зи ла же ње свих, ви ше не го по губ них, иде о ло шких су
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прот но сти и су ко ба, и што сам оштро и бес ком про ми сно кри ти ко вао оне 
ко ји су ди за ли глас про тив по ми ре ња, та те ма ни је би ла рет ка у мо јим ин
тер вју и ма. За ла жу ћи се за по ми ре ње и сло гу, из ја шња вао сам се про тив 
јав них рас пра ва о об ли ку др жав ног уре ђе ња, о мо нар хи ји или ре пу бли ци, 
сма тра ју ћи да су оне пре у ра ње не и да ће до ве сти до но вих су ко ба и по де
ла. Из истих раз ло га по ку ша вао сам да сми рим раз ми ри це из ме ђу ста ро
се де ла ца и ко ло ни ста, тзв. на ђо ша и до ђо ша, у Вој во ди ни, ко је су ти ња ле 
и од не куд све сно и тен ден ци о зно би ле под жа ри ва не.

Као го ру ћа пи та ња срп ске по ли ти ке Ко со во и Цр на го ра ни су мо гли 
да бу ду из о ста вље ни из ин тер вјуа, о ко ји ма сам из но сио сво је ста во ве, 
сво ја ви ђе ња, па и пред ви ђа ња шта ће се са њи ма де си ти.

Мно ги ин тер вјуи усле ди ли су по сле по ја ве не ких мо јих књи га, или јав
них по ле ми ка, ко је су, без сум ње, на и ла зи ле на ши ри од зив чи та ла ца, па су 
но ви на ри на ла зи ли за по треб но да пу тем ин тер вјуа о не ким пи та њи ма са
зна ју не што ви ше и по дроб ни је, али и да о но вим на уч ним са зна њи ма оба
ве сте сво је чи та о це. У ве зи с тим ко ри сник ове књи ге на и ћи ће на одељ ке 
мо јих раз го во ра са но ви на ри ма у ко ји ма је реч о ста њу на ше исто ри о гра
фи је, ње ним до стиг ну ћи ма и сла бо сти ма, по ли тич ким и иде о ло шким при
ти сци ма ко је је тр пе ла у вре ме јед но пар тиј ске вла сти, ка да је у исто ри о гра
фи ји, по себ но оној ко ја се ба ви ла но ви јим вре ме ном, би ло пре ћут ки ва ња и 
при ла го ђа ва ња днев но по ли тич ким по тре ба ма и зах те ви ма.

Без же ље да на бро јим све те ме и про бле ме о ко ји ма је реч у мо јим 
ин тер вју и ма и из ја ва ма, по ме ну ћу још да у њи ма ни сам про пу стио да из
не сем сво је ви ђе ње о по ре ме ће ним вред но сним кри те ри ју ми ма у на шој 
зе мљи, еро зи ји мо ра ла, од но су Хр ва та пре ма Му сли ма ни ма, по ло жа ју 
пре о ста лих Ср ба у Хр ват ској, не пре ста ном обез гла вљи ва њу срп ског на
ро да, по губ ној про свет ној по ли ти ци ко ја се во ди на осно ва ма Бо лоњ ске 
де кла ра ци је, из о ста вље ним по гла вљи ма из књи ге Mag num cri men Вик то
ра Но ва ка, раз ло зи ма и ци ље ви ма због ко јих је осно ван Срп ски на род
ни по крет „Све то зар Ми ле тић“, ме диј ској бло ка ди ко ја се оства ру је у име 
„де мо кра ти је“ и остра ки за ци ји свих ко ји ми сле дру га чи је од ак ту ел них 
по ли тич ких моћ ни ка. Уз то, у ин тер вју и ма сам се ус про ти вио из не тим 
пред ло зи ма о по де ли Ко со ва као на чи ну ре ше ња тог ве о ма те шког и бол
ног пи та ња за Ср би ју. Што се ти че од но са Ср би је са бив шим ре пу бли ка
ма Ју го сла ви је, за ла гао сам се и за ла жем се у све му за пу ни ре ци про ци тет, 
ко ји се, на жа лост, не по шту је. На ши по ли ти ча ри ни су у ста њу да чу ва ју 
до сто јан ство др жа ве и на ро да, и то не са мо кад је реч о бив шим ју го сло
вен ским ре пу бли ка ма већ и кад одр жа ва ју ме ђу др жав не од но се ван на шег 
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ре ги о на. По себ но ме сто за у зи ма ју ин тер вјуи у ко ји ма сам из ра зних раз
ло га кри ти ко вао ак ту ел не вла сти, по чев од оне Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, 
пре ко ДОСа до да на шњих упра вља ча Ср би јом.

*
При пре ма ју ћи ин тер вјуе и из ја ве за об ја вљи ва ње, са чи нио сам је дан 

ода бир. У ову збир ку ни сам увр стио од го во ре у ко ји ма је реч о те ма ма 
ко је се по на вља ју. Упр кос то ме што сам же лео да из бег нем по на вља ња, па 
сам због то га, ка ко сам већ ре као, из о ста вљао не ке де ло ве тек сто ва, њих, 
ипак, има, али не у пре те ра ној ме ри. Осим ин тер вјуа ко је сам из о ста вио 
због по на вља ња, у ову збир ку ни сам увр стио ни оне ко ји стил ски и је
зич ки ни су до те ра ни. У на кнад но до те ри ва ње ни сам хтео да се упу штам, 
јер би од го во ри из гу би ли од сво је аутен тич но сти. Тек сто ви ко ји чи не ову 
збир ку у све му су исти са ори ги нал ним вер зи ја ма штам па ним у ра зно
ра зним но ви на ма. Са мо по не где, где је то би ло нео п ход но, ра ди лак шег 
раз у ме ва ња, из ме њен је ре до след ре чи, и, ту и та мо, до те ра на је ин тер
пунк ци ја. За то што су мно ги ин тер вјуи има ли увод ни ке ко ји ма су ме во
ди те љи раз го во ра пред ста вља ли сво јим чи та о ци ма, где год сам мо гао, те 
увод ни ке, по пра ви лу по хвал не, из о ста вљао сам јер је у њи ма би ло мно го 
по на вља ња, ка ко оних ко ји се ти чу мо јих би о граф ских по да та ка, та ко и 
мо јих об ја вље них књи га. Увод ни ке ни сам из о ста вљао са мо та мо где они 
чи не нео дво ји ви део ин тер вјуа. Сви на сло ви и под на сло ви у ин тер вју и ма 
ни су мо ји, не го су ре дак циј ски. Пи смо на ко јем су пр во бит но штам па ни 
ин тер вјуи у овој збир ци ни је ме ња но. Исто та ко ни је ме ња но ни пи са ње 
ре чи Му сли ман, ко је је у не ким теск то ви ма пи са но ма лим а у не ким ве ли
ким по чет ним сло вом.

+
Књи гу пре да јем јав но сти уве рен да сво јим са др жа јем мо же да све до

чи о вре ме ну, до га ђа ји ма и љу ди ма, али и о ме ни као чо ве ку и исто ри ча ру 
ко ји ни је ћу тао, не го се у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, кад год је сма
трао за по треб но, јав но огла ша вао и из но сио сво је ста во ве, сво ја ви ђе ња 
и сво ја уве ре ња. Књи гу пре пу штам чи та о ци ма да оце не да ли сам и где 
сам у смут ним вре ме ни ма, у ко ји ма се ни је ла ко сна ћи, био у пра ву а где 
сам гре шио. У сва ком слу ча ју, же лим да чи та о ци зна ју, а на дам се да ће то 
чи та ју ћи мо је ин тер вјуе и схва ти ти, да ни кад и ниг де ни сам на сту пао из 
лич них раз ло га и се бич них ин те ре са, да сам увек у из ја ва ма и оце на ма 
по ла зио од чвр стих уве ре ња и на уч но про ве ре них чи ње ни ца, да сам ва зда 
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имао у ви ду са мо ин те ре се мог на ро да и мо је др жа ве, без на ме ре да би ло 
ко ме на не сем зло и да се о не ко га огре шим.

У при пре ма њу ове књи ге по мо гли су ми Ми ле Ста нић, ар хив ски са
вет ник и го спо ђа Ире на При ца, са рад ни ца Ар хи ва СА НУ у Бе о гра ду.

Бе о град, 22. фе бру а ра 2010.

Ва си ли је Ђ. Кре стић
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1 
 

ЧЕ КА ЈУ ЋИ ТРЕ ЋУ КЊИ гУ

Шта је с Исто ри јом на ро да Ју го сла ви је? Док смо се ми за у ста ви ли на 
пр ве две књи ге, дру ги ни су: пи шу је уме сто нас. Ка ко је до шло до то га да 
још не ма мо на пи са ну сво ју исто ри ју?

Пр ва и дру га књи га Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је из да те су пре ви ше од 
че тврт ве ка – тре ће још не ма. А 1948. го ди не, ка да је за че та иде ја о пи са њу 
јед не та кве исто ри је, ре че но је да је она „пре шна по тре ба“ свих нас и та 
исто ри ја тре ба ло је да из сред њих шко ла и фа кул те та из ба ци „иде а ли стич ке 
и шо ви ни стич ке тен ден ци је ко је су по сто ја ле у пред рат ним уџ бе ни ци ма“.

Од та да је про шло 37 го ди на и за то вре ме због „пре шне по тре бе“ из
гу ра ло се са мо два то ма. Kод тре ћег се по су ста ло. За што? И шта је све 
ура ђе но – пи та мо про фе со ра др Ва си ли ја Кре сти ћа, до пи сног чла на СА
НУ, ко ји је пре осамде вет го ди на иза бран за глав ног уред ни ка тог тре ћег 
не на пи са ног то ма „Исто ри је“.

По сао око пи са ња „Исто ри је“ нај пре је био по ве рен На ци о нал ном 
ко ми те ту за кул ту ру, а ка сни је пре ба чен на Са вез дру шта ва исто ри ча ра 
Ју го сла ви је. Ова ин сти ту ци ја је по ку ша ла да ор га ни зу је пи са ње „Исто ри
је“, али упра во од тог тре нут ка све сто ји! Не за то што Са вез ни је био спо
со бан да тај по сао оба ви, не го што ви ше ни је би ло фи нан си ра ња из јед ног 
ме ста, све је раз би је но. Али, то ни је све. Сем што се из ме нио си стем фи
нан си ра ња и на чин ра да, из ме ни ло се и не што у на шој све сти. Пр ве две 
књи ге Исто ри је пи са не су де се такпет на е стак го ди на по сле ра та, на ста ле 
су у ре во лу ци о нар ном за но су, ка да је би ло мно го осе ћа ња за по ве за ност, 
за је дин ство, за ју го сло вен ску иде ју. Пи са ла их је ге не ра ци ја ко ја је осе ћа
ла оба ве зу да те књи ге на пи ше. Ме ђу тим, ка ко је вре ме про ла зи ло та ко се 
то осе ћа ње гу би ло, сви смо се за тва ра ли, као у при вре ди што се за тва ра мо 
у соп стве не ре ги је и ви ше обра ћа мо па жњу на ци о нал ним исто ри ја ма, не
го за јед нич ким про јек ти ма.
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Дру штво не ма ин те ре со ва ња

Ка ко је пи са ње „Исто ри је“ у сво јој пр во бит ној иде ји би ло за ми шље но?
Пр ве две књи ге но се на зив Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је и сти гле су до 

1790. го ди не. Тре ћа књи га об у хва та пе ри од од 1790. до Пр вог свет ског 
ра та, а пред ви ђе не су још две књи ге ко је би за хва ти ле и на род ноосло
бо ди лач ки по крет. Пр ве две књи ге су иза шле и ту је ста вље на тач ка. Са да 
цео про је кат фи гу ри ра као Исто ри ја на ро да и на род но сти Ју го сла ви је. Ра
зу мљи во, сви ма тре ба да ти про стор пре ма вред но сти, не пре ма на ци о нал
ним кљу че ви ма. Не ма ју све на ци је на овом на шем под руч ју исти зна чај и 
то исто ри ча ри мо ра ју да ка жу. Ко ће ако не ће исто ри ча ри?

Пре ма то ме, оно ли ко ко ли ко ко има зна ча ја, то ли ко ће ме ста до би ти у 
Исто ри ји. Зна те, ту не ке ства ри тре ба об ра ди ти по дроб но. Не ке са мо по
ме ну ти, а не ке мо жда из о ста ви ти. Али, то је чи сто на уч номе то до ло шко 
пи та ње, а ми исто ри ча ри до ње га ни смо ни сти гли.

3на чи, исто ри ча ри још ни су има ли при ли ку да ка жу сво ју реч о 19. ве ку?
Ни су. По што је реч о 19. ве ку ка да се кон сти ту и шу на ци је, а то је 

кључ но пи та ње, ту он да има мно го спор них ства ри. И сад, ка ко ин тер пре
ти ра ти те кључ не до га ђа је? Има ту до ста не сла га ња. Узми мо, на при мер, 
бал кан ске ра то ве. Зна се да ту ко ле ге из Ма ке до ни је има ју је дан по глед, 
ми дру ги и пи та ње је ка ко ће мо се ту сло жи ти и да ли се мо же мо уса гла
си ти. Ме ђу тим, ми исто ри ча ри ни смо ни сти гли да се уса гла ша ва мо и то 
је оно нај стра шни је, ми ни смо има ли при ли ку ни да ви ди мо у че му се не 
сла же мо. И за то ми исто ри ча ри не мо же мо ни да сно си мо од го вор ност 
што књи ге не ма.

Али не ко тре ба да сно си од го вор ност…
Стал но под вла чим: то је по ли тич ко пи та ње. Да ли овом дру штву, да 

ли Ју го сла ви ји тре ба исто ри ја ње них на ро да или јој не тре ба? Да ли се 
због то га осе ћа си ро ма шни јом или не? Ја ми слим да смо ја ко оси ро ма ше
ни у сва ком по гле ду. И у ду хов ном. Да не го во рим ка ко то из гле да пред 
свет ском јав но шћу: Ју го сло ве ни ни су у ста њу да на пи шу сво ју исто ри ју, 
не сла жу се око фор ми ра ња на ци ја и та ко да ље. И он да дру ги пи шу на шу 
исто ри ју. Ко ле ге из Че хо сло вач ке и Со вјет ског Са ве за на пи са ли су исто
ри ју Ју го сла ви је ко ја на ма по мно го че му не од го ва ра, а ми, ето, ни смо у 
ста њу да је на пи ше мо.
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Не ма, из гле да, до вољ но ин те ре со ва ња за јед ну та кву „Исто ри ју“.
Очи глед но дру штво не ма ин те ре со ва ња и ми слим да је ту жно што је 

та ко. А исто ри ча ри без по др шке дру штва не мо гу ни шта да ура де. Не мо
гу чак ни да се сва ђа ју због те ма око ко јих се не сла жу. Ви ди те, кад је реч о 
Исто ри ји пар ти је, ту су се ло ми ла ко пља, би ло је не сла га ња, би ло је на те
за ња, би ло је ду го трај ног пи са ња, али су иза те Исто ри је ста ли од ре ђе ни 
по ли тич ки фо ру ми и ко нач но ће мо до би ти ту Исто ри ју, што тре ба од ср
ца по здра ви ти. Али, до зво ли те да ка жем: да је не ко ме ста ло до Исто ри је 
на ро да Ју го сла ви је и она би би ла на пи са на. А ја ми слим, с об зи ром на ду го
трај ни пе ри од ко ји прет хо ди исто ри ји Пар ти је, би ло је ло гич ни је да нај
пре до би је мо Исто ри ју на ро да Ју го сла ви је, на њу би се Исто ри ја пар ти је 
осла ња ла. Али, до Исто ри је на ро да Ју го сла ви је као да ни ко ме ни је ста ло.

Ипак, јед на Исто ри ја Ју го сла ви је је на пи са на.
Иза шла је пре де се так го ди на и на пи са ли су је Иван Бо жић, Си ма Ћир

ко вић, Ми ло рад Ек ме чић и Вла ди мир Де ди јер. Већ сам на слов, Исто ри ја 
Ју го сла ви је, уз бу ђи вао је из ве сне мо је ко ле ге. Исто ри ја об у хва та пе ри од 
од до се ља ва ња Сло ве на до нај но ви јих вре ме на и са да су се не ки пи та ли: 
шта озна ча ва на слов кад та да ни је би ло Ју го сла ви је? Књи га је иза зва ла 
мно го по ле ми ке, да по ме нем са мо ону ко ју су во ди ли Ми ло рад Ек ме џић 
и Мир ја на грос. Мо гу ре ћи да су све оне би ле ко ри сне, јер су мно ге ства
ри раш чи шће не.

Ма да све сто ји, Ви сте ипак глав ни уред ник тре ћег то ма „Исто ри је“.
До пре осам или де вет го ди на уред ник је био про фе сор Дра го слав Јан

ко вић. То се зва ло: на уч ни се кре тар ре дак ци је у функ ци ји глав ног уред ни
ка. Кад се проф. Јан ко вић због бо ле сти по ву као, ре као ми је: „Же лим ти да 
бу деш бо ље сре ће од ме не, али сум њам у то.“ Зна чи, он је био глав ни уред ник 
књи ге ко ја се ни је по ја ви ла. А мо је име но ва ње за глав ног уред ни ка је дав но 
про шло вре ме и ја ви ше се бе не мо гу ни сма тра ти глав ним уред ни ком, ма да 
ме ни ко ни је опо звао ни ти сме нио, али ни ко ме ни је ни по твр дио.

Но ва ту ма че ња

Да ли се ипак не што у овом тре нут ку чи ни да се не ка ко на ста ви за по
че та „Исто ри ја“?

По што Са вез дру шта ва исто ри ча ра ни је имао моћ да ишта учи ни, за
ин те ре со ва ла се би ла Са ве зна кон фе рен ци ја Со ци ја ли стич ког са ве за и 
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под ње ним окри љем ор га ни зо ван је дру штве ни са вет у ко ји су ушли пред
став ни ци свих ре пу бли ка и по кра ји на. Али се да ље ни је оти шло. За кон ске 
од ред бе и пре гра де ни су пре бро ђе не. Не ко, ре ци мо, не ће да да па ре, не ко 
мо жда не ма па ра, не ко не ма ин те ре со ва ња и та ко је за пео цео по сао. За
тво ри ли смо се у на шим шан че ви ма и из тих шан че ва гле да мо са мо сво ја 
по сла. Шта се зби ва пре ко бр да, то нас не ин те ре су је. Очи глед но да ми 
исто ри ча ри де ли мо суд би ну овог дру штва, да ни ми не ма мо онај по лет 
ко ји је има ла ге не ра ци ја ко ја је пи са ла пр ва два то ма. Она ни је би ла ни ма
ло струч ни ја од ове ге не ра ци је, чак бих ре као обр ну то, али упр кос то ме, 
она је на пи са ла Исто ри ју. То је очи гле дан до каз да ми у овом дру штве ном 
и по ли тич ком тре нут ку, са ова квим опре де ље њем, ни смо у ста њу да на пи
ше мо „Исто ри ју“.

Чу је мо да ће се и та два то ма „Исто ри је“ ре ви ди ра ти. Да је и тре ћи 
био на пи сан, зна чи ли то да би и он био ре ви ди ран и да ли исто ри ја, као 
на у ка, то ли ко за ви си од по ли тич ког тре нут ка и раз ли чи тих ин тер
пре та ци ја?

Исто ри ја је по нај ма ње ста тич ка на у ка, она не пре кид но бу ја, на до гра
ђу је се, уоб ли ча ва. Не ма јед ном за сваг да да тих на уч них ре зул та та. Ми
слим ниг де, па ни у исто ри о гра фи ји. Као дру штве на на у ка исто ри ја је 
под ло жна ра зним ути ца ји ма, па и ути ца ју днев нопо ли тич ких до га ђа ја. 
На рав но, не ко је у ста њу да се то ме од у пре ви ше, не ко ма ње, али ду жност 
исто ри ча ра је да се та квим ути ца ји ма од у пру. А ре ви ди ра ње исто ри је не
ма ни ка кве ве зе са по ли тич ким тре нут ком, већ, кад на у ка на пре ду је, кад 
има те но ве чи ње ни це, до но си те и но ва ту ма че ња.

Ка кве су ште те на ста ле што до сад ни је иза шла це ла „Исто ри ја“?
Ште те су огром не. Пр во, а то сам већ ре као, то је до каз јед ног ду хов

ног си ро ма штва. Дру го, то је до каз на ших на ци о нал нопо ли тич ких не
сла га ња, дру га чи јег гле да ња на раз не до га ђа је у на шој про шло сти. А ти су 
до га ђа ји и те ка ко ак ту ел ни. Да ље, ако се не тру ди мо да ујед на чи мо раз ли
чи те по гле де, зна чи да раз ли чи то вас пи та ва мо омла ди ну, да она на јед ној 
стра ни учи јед но, а на дру гој дру го. Ви ди те шта се до го ди ло на Ко со ву, 
ка ко су учи ла та де ца о сво јој зе мљи, о сво јој на ци ји, па и о ју го сло вен ској 
за јед ни ци, ка ква је ту ин док три на ци ја би ла. Исто ри ја је нај по год ни ја за 
ин док три ни са ње.
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Ча со пи си се га се

На не дав ном Марк си стич ком са ве то ва њу у Не у му мно го се при ча ло о 
ју го сло вен ству. И Ви сте би ли на том ску пу: о че му се раз го ва ра ло?

Упра во су ти раз го во ри о ју го сло вен ству ко ји су во ђе ни у Не у му, а у 
њи ма су уче ство ва ли и со ци о ло зи, не са мо исто ри ча ри, по ка за ли да је те
шко до ћи до еле ме на та ко ји да нас чи не ју го сло вен ство. Не ки су га тра жи
ли у јед ном чи ни о цу, дру ги у дру гом, тре ћи у тре ћем, да кле, је дан ши рок 
ра спон то га што се мо же под ве сти под ју го сло вен ство. Не бих са да ре ђао 
шта је та мо све на во ђе но, али са ма чи ње ни ца да ју го сло вен ство јед ни ви
де у јед ном, а дру ги у дру гом еле мен ту, го во ри о то ме да је ју го сло вен ство 
у кри зи.

Ка ко је, по Ва ма, до то га до шло?
Ми смо ре во лу ци јом, што је са свим при род но, од ба ци ли оно што је 

ра ни је чи ни ло ју го сло вен ство, а још ни смо у ста њу да ство ри мо све еле
мен те ко је тре ба да угра ди мо у да на шње ју го сло вен ство. По то ме је ју го
сло вен ство у кри зи. Али, упр кос су прот них и не у са гла ше них ми шље ња, 
скуп у Не у му је оди сао ју го сло вен ским ду хом и иде јом. Та мо се чу ло и то 
да смо ми ваљ да је ди на кул тур на зе мља ко ја на до сто јан на чин не обе ле
жа ва свој по ста нак.

Ју го сло вен ски дух је при су тан иако у кри зи, али ју го сло вен ског ча со пи са 
за исто ри ју „ЈИЧ“ већ не ко ли ко го ди на не ма.

Тај ча со пис је из ла зио го ди на ма од осло бо ђе ња па на о ва мо, из ла зио је 
и пре ра та, из да вао га је Са вез дру шта ва исто ри ча ра Ју го сла ви је и он нас 
је по нај бо ље пред ста вљао у ино стран ству. Ме ђу тим, већ не ко ли ко го ди
на ре пу бли ке и по кра ји не не мо гу да се до го во ре ко ли ко ко тре ба да да и 
да ли ће уоп ште не ко не што да да. И та ко, из чи сто фи нан сиј ских раз ло га 
„ЈИЧ“ не из ла зи и ми та ко и ту ве зу са све том ки да мо.

Раз го вор во ди ла Љи ља на Би ни ћа нин 
„Илу стро ва на по ли ти ка“, 16. 04. 1985.




