Слагалица од реалности
Југославија, као идеја и концепт, хваљен и слављен или нападан и
обезвређиван – постојала је и опстајала деценијама, у којима су се владе
смењивале, а са њима и политичке оријентације, визије, планови, идеје и
концепције, али је свима заједничко било једно – тежња да, по својој мери,
државу на чијем су челу учине што лепшом за живот. Те различите „мере
ствари“, произашле из разнородности оријентација њихових носилаца –
данас можемо да критикујемо или хвалимо, да нападамо или бранимо, али
је једно у свему најважније – да то чинимо са историјске позиције,
објективно и непристрасно, бавећи се фактима, а не примислима;
оцењујући и процењујући на основу докумената, а не на основу уплива
личног. А да нам то буде и могуће и доступно – старају се установе које ту
прошлост и сакупљају и чувају, и, ево, као данас, овде – и презентују.
И управо из разлога што се у промишљањима о Југославији, после
њеног распада, није приступало са те, објективне, фактографске, позиције
реалности – њен назив је, за многе, временом постао синоним за нешто што
је пропало, што није имало шансе на успех, а за понеког је прерастао у –
асоцијацију на трауму. За неке друге је, пак, постао – друго име за идеално.
Позиције различите само по предзнаку, али једнако нереалне.
И управо ту, на тој тачки, тачки која треба да те две крајности сведе
на меру реалности – почиње улога сакупљања, чувања и презентовања факата какви су данас пред нама. Да се тако пришло промишљању, било би
само по себи евидентно да чак и они који Југославију у политичком погледу
сматрају неуспехом – никако је не могу таквом сматрати у историјском
смислу, а посебно не на плану културе. Никако не би смели, са лакоћом и
напречац, по нестанку ове земље, да јој одричу вредности које нам је
оставила, посебно не оне достигнуте на плану културе и уметности.
Јер у једном, релативно дугом периоду, Југославија је представљала
снажну државу која је остваривала значајне материјалне али, пре свега, и
духовне вредности. У области културе и уметности, Југославија је била
„дом“ за велика достигнућа; многа значајна имена и дела су настала у овој
држави. И то никако не треба олако одбацивати, не треба подлећи доживљају који Југославију „осликава“ као земљу која скоро да није ни постојала.
Што посебно растужује када слушамо странце који понекад изражавају много више поштовања према Југославији од нас, њених не само некадашњих житеља, већ и данашњих баштиника тих остварених вредности.
И није то захтев који се тиче само Југославије, нити „реликтни“ начин
поимања ствари, напротив – то је општа мера цивилизованости једног друштва, јер управо цивилизована друштва чувају трагове своје прошлости, без
обзира на тренутну политичку климу, на личне или колективне укусе и афинитете, симпатије или антипатије или чак трендове. То је полазиште објек-
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тивности, које нас учи да све што се догодило у једној земљи, било то лоше
или добро, јесте историјска чињеница и не сме бити заборављено или презрено, наравно ни прецењено, а по најмање – личним контекстима дефинисано. Најбоља илустрација тога је однос према „траговима“ Источне Немачке, који не само да нису занемарени, него су брижљиво сачувани и у садашњој немачкој држави објективно приказани.
И зато треба чувати историјску грађу Југославије. Због те мере објективности и реалности, која је уједно и мера нашег цивилизацијског искорака. Која мора имати примат над мером личног или колективног у датом тренутку или периоду.
Због свега тога треба неговати културне институције које и сакупљају
и чувају и презентују, али и настављају да негују вредности које је та земља
остваривала, као што су Кинотека, Југословенско драмско позориште... Не
треба правити пустош на местима на којима још ниче трава. Напротив чак –
трави треба обезбедити услове повољне и да никне и да раст на темељу прошлог – настави.
А те и такве услове, Министарство културе, препознавши и вредност
и значај и архива и архивирања, настоји и настојаће и у будућности да подржава и побољшава, и конкретним активностима и стварањем правног
оквира, кроз обезбеђивање легислативе која је у његовој надлежности, као
што је, сем Закона о култури, ево, и Закон о архивској грађи и архивској
служби, који је на јавној расправи и на чијем се доношењу убрзано ради.
Са жељом да напори Архива Југославије и наши заједнички напори
на очувању прошлог и грађењу на тим темељима будућег дају што боље резултате, позивам вас да изложбу заједно отворимо.
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