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Резиме

Садашња генерација, за разлику од толиких претходних, имала је  ту
необичну част да живи у доба завршетка другог и почетка трећег хиљадугоди-
шта. Ова смена је веома помпезно прослављена као један од ретких тренутака не
само у животу генерација већ и у историји цивилизованог живота. У тексту се
сажето рекапитулирају остварења претходног миленијума, посебно његовог по-
следњег века, али се исказује и сумња да будућност може бити боља од прошло-
сти.

Кључне речи: историја, време, зло, нада, слутња

Људском бићу својствено је да превелики значај придаје оним
тренуцима у континуираном временском току, који су конвенцијом
означени као крај и почетак нечега. Сваке године испраћа се стара и
дочекује нова година пригодним свечаностима. Годишње смене бива-
ју пропраћане рекапитулацијама оствареног, са јавно исказиваним на-
дама и жељама у бољитак, али и са прећутаним зебњама од онога што
може донети будућност. Ново и непознато увек се жели да појми као
боље од одлазећег, ваљда зато што је људски генетски код опти-
мистички инструиран. Зло би било да у њему, када већ има места за
категорију страха, не би имало места и за категорију наде. Жеља да се
живи, ако би тада и постојала, не би имала никакво оправдање.
                                                          
* Рад са пројекта Културни и етнички односи на Балкану – могућности регио-
налне и европске интеграције (1310), који се реализује у Институту за социоло-
гију Филозофског факултета у Нишу а финансира га Министарство за науку, те-
хнологијe и развој Републике Србије.
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Миленијум који је ових година истекао по нужности конвен-
ције и по природи временског протицања, неупоредиво је већи иза-
зов од краја годишњег циклуса за свођење рачуна, исказивање нада-
ња о томе каква се будућност може очекивати, али и страхова од
онога што ће нас у њој тешко моћи да мимоиђе. Историјско време
које исписујемо почетном двојком уместо јединице и почетним ну-
лама уместо деветкама, не мора нужним начином да се супстанци-
јално разликује од претходећег, тако бар упућује рационални разлог.
Мистици, међутим, негују другачија уверења заснована на учењима
о транспарентној природи бројева, односно, њиховом супстанцијал-
ном карактеру.

Поглед у будућност и поглед на историју битно се разликују.
Први хоће да буде предвиђање долазећег, други, осврт на извесно.
Прослављање миленијумске смене којој смо, и не хотећи то, прису-
ствовали, било је прилика за укрштање оба ова погледа, за исказива-
ње нада и очекивања али и за свођење историјских рачуна. Хриш-
ћанска цивилизација, и сама нејединствена у погледу рачунања вре-
мена, успела је у својој жељи за доминацијом да свој начин времен-
ског рачунања наметне као планетарни. Друге цивилизације, које су
то прихватиле вероватно ради лакше међуцивилизацијске комуника-
ције, из практичне потребе за постојањем једног универзалног моде-
ла временског рачунања, нису се одрекле свог традиционалног одно-
шења према времену, па се за њих, миленијум нити завршава нити
започиње.

Али откуда је, у хришћанском погледу на свет, порекло те ве-
ре у ново као боље од претходећег, која потхрањује и овај садашњи
"миленијумски" оптимизам? Није ли му корен у Новом завету, пре-
цизније у Откривењу светога Јована богослова, где се први пут по-
миње хиљадугође и то у контексту визије о свезивању (за то времен-
ско раздобље) "аждахе, старе змије која је ђаво и сотона". Визија
предвиђа да ће она бити онемогућена да несметано ради свој посао.

Ако се пророчком оптимизму дода учење о броју као "симбо-
лу узрочне нужности", садржају "последњег смисла света", посред-
ством кога, заједно са именима "људско разумевање задобија моћ
над светом" (Шпенглер), постају разумљивија очекивања да ће са
испуњењем неких бројки уследити какав стварносни преображај.
Други пак, склони мистици још у већој мери, порекло свог оптимиз-
ма или песимизма везују за констелацију звезда и њихов утицај на
овосветске токове.

За разлику од мистика и филозофа историје, историчари су
емпиричари par exellence. Али њихова је емпирија усмерена ка спо-
знаји онога што више не постоји, што је исчезло, али живи у каквом
свом трагу. Она даје могућност да се прошло учини постојећим у
облику реконструкције. Историчари тек post festum сагледавају исто-
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ријске токове, одмеравају раздобља и епохе и с накнадном памећу
изричу оцене и осуде. Календари су им при том неопходне коорди-
нате, временски оријентири, који показују да су неке осме или деве-
те године, ако ту доиста има правилности, пре него нулте или прве,
биле године историјских ломова и заокрета.

Када историчари буду сагледавали ово наше време, ко зна не-
ће ли им се показати да је свет ушао у трећи миленијум, не онда како
то показују календарске цифре, већ рецимо десетак година раније,
онда када су у масовнију употребу ушли рачунари или када је рушен
Берлински зид. Али није искључено, већ зависно од тога шта ће се
десити, да ће двадесетовековље продужити своје трајање све негде
до двехиљадетридесете године, значи превише дуго, најдуже за нас
на Балкану, где је други миленијум истицао са проливањем крви.

Ево како је, најсажетије приказано, протицао последњи век
другог миленијума код нас и у свету, када већ није могуће на овако
малом простору приказати ток целог хиљадугодишта. У XX столеће
свет је улазио поларизујући снаге и актере све у сврху припрема за
Први светски рат, који ће, по броју учесника, ангажованој ратној тех-
ници и захваћеном пространству, бити до тада још невиђени сукоб.
Код нас је столеће започело драматичније него другде, превратом,
династичком сменом, која је штошта променила, али није доводила у
питање реализацију државотворне идеје, која је, упркос искушењима
и поразима, кроз читаво XIX столеће бележила континуирани успон.
Промена династије као да је допринела сваковрсном процвату, доду-
ше краткотрајном, али тек толиком да се могао поднети континуитет
ратовања који ће обележити прву петину XX столећа.

Ако је шта велико било у првој светској војни, сем, наравно,
величине страдања, онда је то свакако његова морална димензија. По
томе ће она остати упамћена као последњи витешки ратни сукоб, јер
у потоњој историји витештва више није било, а изгледа да га неће ни
бити. Знало се у том рату ко, са ким и зашто ратује, где се протеже
фронт а где је позадина, ко је патриота а ко и због чега издајник. Би-
ло је, наравно, у њему зала и злочинстава, јер у ком рату тога нема,
али је част још увек фигурирала као вредност према којој су се саме-
равале многе друге. Ако је многи војник тада ратовао за нечасне др-
жавне, није се ратовало за нечасне личне интересе. Тада се изгледа
још увек није знало за ратовање ради (организоване) пљачке или за
новац.

Двадесетогодишњи мир, рођен после Првог светског рата за-
једно са увећањем државе, код нас као да није имао друго за сврху
већ да се, сада у национално и конфесионално хетерогеној земљи,
добро затрују односи који ће као зле страсти прокључати када на
овом тлу буде започео Други светски рат. Тај други велики рат нигде
ваљда боље него код нас није показао историјски прогрес у инова-
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тивности ратовања. Светски по обиму (уз наше неизбежно учешће),
он је по карактеру био грађански, верски, а поврх свега још и соци-
јална револуција. Док су у првом рату сукобљене војске вазда ства-
рале фронт који се просторно померао, сада је мноштво сукобљених
војски чинило да фронт буде свуда и да га нигде готово не буде.

У Првом светском рату војска и држава биле су нам изгнане са
своје територије, али су упркос ненормалним околностима контину-
ирано трајале. У другом рату оне се нису могле подичити својом жи-
лавошћу. Зато су безизгледније биле наде да ће се пређашња држава
икада обновити, тим пре јер је на њеном простору већ било форми-
рано неколико других.

После четворогодишњег рата, који је у извесном смислу био
omnium bellum contra omnes, држава је не само обновљена већ тери-
торијално нешто увећана, утемељена на другој идеологији и преуре-
ђена. Опет мимо очекивања, уследио је дуготрајнији мир, који није
нарочито озбиљно довођен у питање, сем у неколико кризних ситу-
ација (оних око Трста, поводом Резолуције ИБ и током интервенције
трупа Совјетског Савеза у Чехословачкој - сада већ двеју непостоје-
ћих држава). По дужини трајања и ступњу оствареног благостања,
овом раздобљу није било сличног. Раније већ формирано веровање,
да мир у нас не може бити дужи од двадесетак година, почињало је
да се губи и претвара у веровање да ћемо вечито живети у миру.

И док су блоковски конфронтиране државе Истока и Запада
водиле исцрпљујући хладни рат, праћен надметањима у наоружава-
њу, нас је он у великој мери заобилазио, пошто нисмо били ни Исток
ни Запад већ "нешто између", Запад за Исток, Исток на Западу. До-
тле су наша политичка смерања била управљена к југу, коме ни иде-
олошки, ни цивилизацијски, ни духовно нисмо припадали. Уместо
да нам судбина подари улогу европског миротворног моста, прелази-
шта од Истока на Запад и обрнуто, ми смо из Европе тада добровољ-
но изашли, да су у њу више до данас не вратимо, што својом, што
њеном кривицом.

Овај, по свој прилици и најдужи балкански мир, трајао је то-
лико дуго да се готово заборавило на рат као на вазда реалну могућ-
ност. Чак се почело веровати да је наше балканско тло, заједно са
европским, изашло из историје, те да су ратна крварења прилична
само младим афричким и азијским народима. Тада Фукујама још ни-
је био лансирао своју, у основи пропагандистичку тезу о крају исто-
рије, а да је то онда било учињено, теза би наишла на добро санира-
но тле и лако би се примила. Док смо живели у илузији почетка
историјског краја и хедонистички арчили благодети мира, геополи-
тичари су, у својом плановима и нашим правним актима, завршили
свој ратни посао и последњу деценију миленијума (да ли само њу?)
наменили практичној изведби планираног.
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Са рушењем Берлинског зида, чиме је означен крај биполар-
ног света, очекивало се и извесно време изгледало је да се подељени
свет уједињује. Укидање једног војног савеза требало је да означи
укидање и другог. Запад је, међутим, свој идеолошки тријумф и свој
војни савез искористио, не за уједињење подељене Европе већ да
себи присаједини неколико источноевропских држава и помери
своје граница хиљадама километара на исток. Тако смо уместо краја
историје добили њено понављање али у измењеном облику. Као што
је некада пакт између Хитлера и Стаљина, за обе стране значио при-
времено одлагање неминовности сукоба ради бољих припрема, тако
ће се можда показати да  и ововремени пактови немају другу сврху
већ да се ратном циљу приђе што ближе мирнодопским и миротвор-
ним средствима.

Фукујаминој тези о већ присутном крају историје противречи
и једна друга емпиријска чињеница, она да је у свету оружја све
више, да је оно све убојитије, али и да је његова производња све
уноснија и "неопходнија". Крај историје и производња оружја су
међусобно неспојиве ствари зато што је сврха оружја одувек била да
ствара историју. Почетак престанка производње оружја (што је не-
могуће) означио би наговештај краја историје. Без оружја, без де-
монстрације моћи, историја се никада није стварала, нити су идеоло-
гије, без његове употребе, имале стварну моћ већ само заводљивост.

Сведоци смо како се Исток све чешће и све упорније супрот-
ставља фаворизовању западног става да су његове вредности и стил
живота најбољи могући, те да их треба учинити универзалним. А
оне то сигурно нису, нити могу бити уколико се перфидно или на-
силно намећу, а не происходе из акултурационих процеса, природне
потребе за прожимањем култура и утакмице међу самим вредности-
ма. Може бити да је некоме у (економском или неком другом) инте-
ресу да сви народи на свету негују исте вредности и да живе по
истим културним обрасцима. Али, ако се то хоће да оствари на иоле
неприродан начин, таква настојања представљају грубо преоблико-
вање Божјег дела.

Претварањем "људског рода у мравињак", биће, једном за
увек, окончана балада о човеку као изузетном бићу, не само по пер-
соналним већ и свим другим разноликостима. Покушаји унификаци-
је толиких богомданих људских варијетета оствариви су само по-
средством тоталитаризма. Може бити свеједно да ли ће се он јавити
у виду грубе или перфектне диктатуре, односно, под перфидним де-
мократским штитом оствареног стања неслободе. Од претходног не-
слободног стања оно ће се разликовати, не по одсуству саме слобо-
де, већ по одсуству свести да слободе нема.

У последњем десетлећу двадесетог столећа Балкан је постао
подручје с највише драматичних збивања у свету. Век који је код нас
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започео припремама за новобалканске ратове, окончао се "југосло-
венском ратном драмом". Завршна деценија у овом миленијуму биће
парадигматична по томе како настају и нестају државе. Неки афори-
стичар је, алудирајући на теорију о одумирању државе, прокомента-
рисао да у нас држава одумире, делећи се. Друга Југославија вазда је
корила ону прву да је била трула, вероватно зато што се распала
недуго пошто ју је Хитлер напао. Додуше, она се одржавала колико
и некада велика сила Француска. Али Југославија која је корила, ра-
спала се сама од себе, без икакве спољашње војне агресије.

Ако су некада историчари и филозофи историје указивали на
улогу случајности у историјским збивањима или су их третирали као
испуњења божанских планова посредством лукавства ума, данас се
пре може говорити о лукавости али не божанског већ људског, дакле
политичког ума у спровођењу својих наума. Пример распада Соција-
листичке Федеративне Републике Југославије ово најбоље илуструје.
Са западне стране дошло је најпре илегално дотурено наоружање.
Када је криза ескалирала, са исте те стране уследиле су понуде доб-
рих услуга за њено решење. Међутим, о стварним намерама најбоље
се суди по последицама. После споменутих услуга држава се распа-
ла, али за разлику од других, којима се то исто десило, на Балкану
су, са распарчавањем државе потекли потоци крви.

Све што се касније дешавало представљало је демонстрацију
истог модела рушења, али са измењеним модусима. Смењивала су се
залагања за поштовање људских права, разна миротворна посредова-
ња, завођене су санкције, постављани невероватни ултиматуми и, на-
покон, примењена је војна сила. Све ово пропраћано је медијским
оправдањима која стварају утисак како су савремена средства кому-
никација створена само ради лажи, њеног ширења, не и за прено-
шење истине. Напредак у технологији произвођења лажи као да је
пратио развој техничких могућности њеног дистрибуирања. Макија-
велизам њеног коришћења огледа се у томе што се истина фабри-
коване лажи бестидно признаје оног тренутка чим је лаж постигла
свој циљ. Наравно, упркос признању да је нешто постигнуто лажју,
од постигнутог се није одустајало.

То што се нама тих година дешавало припада сфери неверо-
ватног које се вазда показивало као могуће. Творење историје изгу-
било је своје пређашње форме; нема више класичних агресија и не-
пријатељстава, онога што би се могло назвати очекиваном реалнош-
ћу. Стварање историје добило је неке неуобичајене појавне облике;
медијска, виртуална, вештачка или привидна реалност чинила је да
живимо "међу јавом и мед сном". Зла која су нас сустизала долазила
су нам само ради нашег добра и неких узвишених вредности, чак не
ни ради њихових интереса. И онда када нам је чињено највеће од за-
ла, чињено нам је из милосрђа, али вероватно и с циљем да се
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заврши са оно мало наше особености која је још преостала. Ако већ
у овом свету мора и даље да се негује порок мишљења, допустиво је
да сви мисле исто, јер је то на најслободнији начин потрта слобода
мишљења.

Наше ружне представе о правди, њеном неправичном успоста-
вљању, још увек се заснивају на асоцијацијама о кадијској правди.
Али ни данас се кадија није одрекао права да истовремено буде и
тужилац и судија и то још за ратне злочине. Он то доиста може чи-
нити непристрасно, хладно и немилосрдно, без праштања али и без
разумевања онога о чему суди. Ми бисмо, да једни другима пресуђу-
јемо, све разумели па понешто и опростили. Овако смо изложени ри-
горизму правде. За наше ратне злочине суди се тамо одакле су до-
шли подстицаји на рат. Наши хероји за њих су злочинци (због преви-
ше личних грешака), јер они рат поимају као кошаркашку утакмицу.
Док се спољашњи иницијатори балканске кланице предају суду
историје, за актере је резервисан суд за који се сумња да уопште по-
стоји ради правде. Да ли се ми то доиста цивилизацијски потпуно не
разумемо, или се ради о нечем другом, тек, наше време даје превели-
ки допринос превредновању свих вредности и за неко друго не оста-
вља да ишта ново учини, већ да, што би било добро, све опет врати
на старо.

Ако ме је чега страх у надолазећем миленијуму, а разлоге
неспокојству нуди начин на који се окончава последње столеће овог
века, страх ме од човека клона кога је двадесетовековље на свом
истеку озбиљно промовисало и то на двоструки начин. Прво, показа-
ло се да је то биће медицински лако створиво, па се ускоро може
очекивати његово серијско произвођење. Друго, узорци за генетску
основу овог (не или над) човека су већ довољно испробани да су мо-
гући промашаји у одабиру унапред елиминисани. У сваком случају
са човеком је изгледа једном за увек готово, а Ниче се поново пока-
зује као најбољи пророк, наговестилац овог нашег времена, ако кло-
на појмимо као натчовека.

Страх ме је од владавине овог људског производа, не, дакле,
Божјег створа, јер он од човечјег обличја има само бескарактерно
лице али не и оно што су стари назвали душом. Уништиће, бојим се,
овај најгори од могућих светова, у коме је углавном било више пат-
њи него хлеба, али у коме је било и пробуђених савести, осећања со-
лидарности, одговорности и грешности, а Бога ми и људских горо-
стаса, свега онога чега ће тај њихов новосвет бити лишен. Када нај-
бољи од могућих светова буде коначно створен, биће толико добо
уређен, како су већ најавили писци негативних утопија, да за човека
у њему неће бити места.

Нека им буде, творитељима таквог света. Што се мене тиче,
ни мало нисам заинтересован да у њему живим. Да сам могао да би-
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рам миленијум у коме ћу живети, као што нисам могао да изаберем
час у који ћу се родити, избегао бих свакако други миленијум, по-
готово његово последње десетлеће и живео у трећем, али само под
условом да сам сигуран у то да је Шпенгер доиста прави пророк када
записује: "Хришћанству Достојевског припашће наредно тисућлеће"
(Пропаст Запада, 1989, III, 218). Зло ће бити ако тако не буде, ако
негативне утопије, као друга, реалнија алтернатива, престану да бу-
ду утопије.
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CHANGE OF MILLENNIA. RECAPITULATION
OF MATERIALIZATION AND PREMONITION

Summary

Nowadays generation, apart from so many previous, had unusual honour to live
at the end of second and the beginning of third millennium. This change had been
celebrated with a great pomp as one of rare moments not only in the life of generation,
but also in the history of civilized life. The text summarizes achievements of the previous
millennium, especially its last century, but also poses doubt that future can be any better
than the past.
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