
 

    ДРУГОВИ, ЈА СЕ НИ САДА НЕ СТИДИМ СВОЈЕ КОМУНИСТИЧКЕ 

ПРОШЛОСТИ 

 

Уврежено је мишљење да су архиве, легати и музеји, та сакрална и скровита места 

стецишта људског сећања. Ти простори дефинитивно представљају слику света у 

друштвеном, економском, политичком и сваком другом смислу. Према томе, начин на 

који комуницирамо са прошлошћу остварује се кроз предмете који документују 

различите аспекте људске делатности, чија примарна вредност и утилитарност у 

суштини обитава у лимбу, негде на танкој граници између живота и смрти. Сасвим 

логично, самим тим што репрезентују прошлост управо ови простори су репрезенти 

извесних политичких идеја или пракси, те из њих често можемо ишчитати смер 

кретања једне друштвене заједнице, било да се развија или назадује.  

 

Међутим, шта је са свим оним одбаченим релкитима који се из неког разлога нису дали 

представити, који су из неког разлога политички неподобни и напросто су осуђени на 

заборав? Ко брине о њима, ко их сакупља и да ли нам управо ти предмети могу рећи 

много више о прошлости него они који су пажљиво селектовани од стране једне 

политичке номенклатуре? На том магловитом пољу између јаве и сна могуће је 

успоставити другачији дискурс, онај који има потребу да реинтерпретира историју 

(истину) односно да је поново представи, открије или изуме. Тај недефинисан и крајње 

апстрактан простор коме се тежи и у који се уписује другачије (политичко) мишљење 

страховито је потентан, иако се наивно може назвати утопијом.  

 

Вођена интуицијом и страшћу у том правцу  београдска уметница Милица Ракић 

реализује свој нови уметнички пројекат. Комбиновањем различитих елемената попут 

модификоване документарне грађе пронађене на интернет аукцијама (фотографија, 

чланских картица, љубавних романа), видео рада и предмета карактеристичних за 

музејске просторе (легатски столови), Милица Ракић успоставља вишеслојну и 

интермедијалну инсталацију манипулишући појмовима колективног сећања и личног 

искуства.  

 

Инспирисана различитим документима из периода Федеративне Народне Републике 

Југославије, пронађеним у Архиву града Београда, Југословенском архиву и Музеју 



историје Југославије, по угледу на легат књижевника, као и народног хероја и 

југословенског дипломате Константина Коче Поповића, уметница конструише архив 

другарице Ракич односно властити интиман и хибридни мизансцен. Оваким поступком 

отвара се широк спектар питања која се тичу не само значења уметничког медија (у 

овом случају графике), те проблематике архивирања и производње другачијег знања, 

већ и прекрајања историје уписивањем женског искуства.  

 

Било да је субјект чији (политички) глас треба да се чује уметница, ратница, естрадна 

или секс радница, уметница се фокусира на укидање родне бинарност манипулишући 

различитим слоганима односно цитатима било да су они налик називима поп/фолк 

песма, слоганима козметичких кампања или политичким паролама. За Милицу Ракић 

евидентно револуција није мртва, она је само силована, те мимо чисто ликовно 

узбудљивог експеримента њену интервенцију треба пре посматрати као директан 

продор у поље идеолошког и родног посебно у контексту позиције и статуса жене у 

савременом српском друштву.  

 

Пођимо, најпре, од тумачења самог назива изложбе. Попут репетитивне и крајње 

циничне мантре, Признај ја сам мушко а ти женско означава позицију жене у 

оквирима савременог капитализма. Чини се као да једини начин да жена буде успешна 

и у том смислу друштвено прихваћена, почива у преузимању патријархално 

конструисаних особина и понашања иманентних мушкарцу. Ситуација у којој он 

признаје њој да је она мушко, а он женско је прилично двосмислена. Из конзервативне 

перспективе посматрано уколико призна он је шоња, папучар или напросто недовољно 

мушко, док је са друге стране пропагатор савременог, еманципаторског, либералног 

дискурса који подразумева једнакост полова у сваком могућем смислу. Оваква 

дијалектичка напетост на најбољи начин разоткрива сву перфидност капиталистичког 

система у контексту женског питања и неминовно отвара простор за дебату.   

 

Извесно је рећи да упркос значајним помацима начињеним након великих друштвених 

промена касних 60 – их и раних 70 – их (студентских протеста, сексуалне револуције и 

другог таласа феминизма), жене у 21. веку се и даље сусрећу са родном, економском и 

политичком дискриминацијом. Овде треба имати у виду управо оно чиме се Милица 

Ракић бави а то је свакако локални идеолошки контекст (социјалистичке) прошлости и 



(неолибералне) садашњости који јесте доиста различит од онога што препознајемо као 

западни модел.  

 

Наиме, жене у Југославији су уставом ФНРЈ из 1946. године изједначене с мушкарцима 

у свим подручјима државног, привредног и друштвено-политичког живота што је 

подразумевало прокламовану економску независност, пуну пословну способност, 

једнака права и обавезе према деци, једнака права на наслеђивање, а од 1951. и посебно 

од 1974. године, и право на легалан абортус. 
1
 Како тврди чувена југословенска 

социолошкиња Жарана Папић женско право у Југославији је било нешто што је 

додељено а не освојено, те на том трагу Милица Ракић као да успоставља 

ревитализацију система вредности дубоко повезаних са идеалима револуционарне 

мисли. Притом, треба имати у виду да овде није реч о томе да феминизам може 

придодати револуцији, већ да он јесте и мора бити интегрални део револуције.  

 

С тим у вези,  чини се као да овај текст није могао бити другачије насловљен до 

репликом коју одесечена глава Милене Дравић изговара у култном филму Душана 

Макавејева Мистерија организма.  То је био логичан избор не само зато што је 

уметница велики фан поменутог редитеља, већ зато што се њена мисао креће управо на 

истој равни као и Макавејева. Дакле, у фокусу је не само жена као релевантан 

политички субјект, већ као предводница, срдита боркиња, спроводница револуције која 

подразумева идеолошки острашћену деконструкцију постојећих репресивних 

механизама и канона чија сврха јесте ограничавање сексуалности, полности, родности, 

итд., и све то у циљу коначног ослобођења.  

Идеју да своју уметничку праксу сумира, направи неку врсту дистанце или, грубо 

речено, ретроспективног одмака, Милица Ракић одводи у потпуно новом правцу 

реализујући можда најличнији пројекат до сада. Међутим, упркос привиду да је 

левичарска естетика такорећи у служби преиспитивања ликовних или можда 

историчарско уметничких проблема попут тога да ли се музеј може трансформисати у 

депо, у архив уметничке документације, али такође и у јавно место на којем се изводе 

приватни уметнички пројекти (што није занемарљиво), уметница остаје у целости 

фокусирана на производњу стратегије женског отпора.  
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Одлука да произведе архив о себи и властитим идеолошким назорима суштински 

почива на уметничким методама апропријације, реадy маде – а, реконтекстуализације, 

деконструкције и, у овом случају можда најважније, аутоироније. Истовременим 

успостављањем мита о себи и разградњом дате друштвене улоге (бити женом), Милица 

Ракић као да се еx нихило одриче саме себе и готово некрофилиски похрањује властиту 

меморију.  

 

Према томе, поставља се питање да ли уметница свесно одлучује да не припада већини 

јер могу да је наведу да лажно сведочи или су јој све покрали, нема више ништа, чак ни 

своју прошлости?  Било да се ове реченице (које користи у раду) преведене у питања 

могу чинити као афоризми или, пак, као алогизми, сасвим извесно сугеришу изражену 

амбиваленцију овог уметничког захвата.  

 

Дубока вера Милице Ракић у идеале, али и пука резигнација, песимизам и суочавање са 

немогућношћу револуционарног деловања у савременом друштву (како на локалном, 

тако и на глобалном нивоу), практично представљају симулакрум савремености. 

Међутим, оно што чини њену целокупну уметничку праксу изузетно провокативном и 

луцидном јесте тренутак у коме једна жена, не само да се не стиди, већ поносно тврди 

да  је комунисткиња што у српском друштву опхрваном историјским ревизионизмом, 

доминацијом патријархата и у начелу десничарском реториком, јесте приличан ексцес.  

 

Владимир Бјеличић, 

историчар уметности 

  

 


