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1.Ειςαγωγή 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία με τίτλο «Θ χριςθ τθσ γιουγκοςλαβικισ 

κλθρονομιάσ ςτθν «μετα-ςοςιαλιςτικι» ερβία» εξετάηει τον τρόπο με τον οποίο 

χρθςιμοποιείται θ γιουγκοςλαβικι κλθρονομιά ςτθν ςφγχρονθ –μεταςοςιαλιςτικι  Σερβία. 

Η ζρευνα κινείται ςτο τρίπτυχο «μνιμθ  - κλθρονομιά- ταυτότθτα» και προβάλει τθν χριςθ 

τουσ μζςα από τθν ανάλυςθ του μουςείου Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ (Muzej Jugoslavije)  

που εδρεφει ςτο Βελιγράδι, πρωτεφουςα τθσ Σερβίασ. Η παροφςα εργαςία κα 

επιχειρθματολογιςει ότι θ μετα-Γιουγκοςλαβικι Σερβία  χρθςιμοποιεί το γιουγκοςλαβικό  

παρελκόν τθσ μζςα από τισ εκφάνςεισ τθσ κλθρονομιάσ  για να διατθριςει τθν εκνικι τθσ 

ςυνοχι μετά τθν  διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ που ζλαβε χϊρα με τα τραυματικά γεγονότα 

τθσ δεκαετίασ του ’90. 

Θεωρθτικόσ άξονασ τθσ μελζτθσ αποτελεί το τρίπτυχο «μνιμθ – κλθρονομιά-

ταυτότθτα» το οποίο αναλφεται μζςα από το ζργο τθσ Sharon Macdonald κατά το οποίο οι 

ζννοιεσ τθσ μνιμθσ , τθσ κλθρονομιάσ και τθσ ταυτότθτασ αποτελοφν τα εργαλεία τα οποία 

αναλφουν τθν κοινωνικι ςυνοχι. Ρραγματοποιϊντασ κεωρθτικι ανάλυςθ ςε κάκε ζνα 

ξεχωριςτά κα δοφμε τουσ τρόπουσ όπου  αυτά  αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ ϊςτε να 

ςυμβάλουν ςτθν ςφςταςθ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Εν ςυνεχεία κα εξιδικεφςουμε τθν 

ζρευνα ςτον γεωγραφικό τόπο που μασ απαςχολεί. 

Για τθν ορκότερθ ανάλυςθ του επιχειριματοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ 

χρθςιμοποιοφνται και άλλεσ κεωρίεσ ωσ πυλϊνεσ των κεωρθτικϊν μασ αναηθτιςεων και 

επιχειρθματολογίασ. Οι κεωρίεσ αυτζσ κζτουν ωσ κφριο επιχείρθμα τθν καταςκευι τθσ 

κοινωνικισ και πολιτικισ πραγματικότθτασ.  Η κεωρία που προβάλλει ωσ «φανταςιακι 

κοινότθτα» τθν φπαρξθ του ζκνουσ μζςα από τθν ανάλυςθ του Benedict Anderson (1991) 

αποτελεί τον κεντρικό άξονα τθσ ανάλυςθσ τθσ καταςκευισ Σερβικοφ ζκνουσ τθ 

διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτάσ του.  Η διαμόρφωςθ αυτό μοιάηει να υιοκετεί τόςο τθν 

αίςκθςθ του ανικειν όςο και τθν  αίςκθςθ του διαφορετικοφ. Η παραδοχι τθσ ςφγχρονθσ 

κοινωνίασ ωσ καταςκευι  ενιςχφεται από το ζργο των  Lowenthal (1985) και Graham 

(2002)οι οποίοι ορίηοντασ το παρελκόν ωσ κάτι μακρινό και άγνωςτο το αντιλαμβάνονται 

ωσ καταςκευι κατά τθν μεταφορά του ςτο παρόν. Σε δεφτερο χρόνο θ κλθρονομιά ορίηεται 

ωσ καταςκευι τθσ οποίασ θ χριςθ εξυπθρετεί τθν ανάγκθ για τθν εκπλιρωςθ τθσ 

ταυτότθτασ. 

Σε μία ρευςτι ςφγχρονθ κοινωνία οι παραπάνω κεωρίεσ υπόκεινται ςε περαιτζρω 

αναλφςεισ και νζεσ υβριδικισ μορφισ ορολογίεσ οι οποίεσ καλοφνται  να αναλφςουν τα 

κοινωνικά φαινόμενα τα οποία προκφπτουν. Ο όροσ γιουγκονοςταλγία αποτελεί μία 

ερευνθτικι πρόκλθςθ τόςο ςτθν ανάλυςθ του όςο και ςτθν επιρροι που αςκεί ςε 

αναπαραςτάςεισ τθσ μετα-ςοςιαλιςτικισ γιουγκοςλαβικισ κοινωνίασ. Στθν παροφςα 

εργαςία κα εξετάςουμε τον όρο από τθν πλευρά του υποκειμζνου ωσ δζκτθ τθσ νοςταλγίασ 

μιλϊντασ για το ςυναίςκθμα που προκαλεί και από τθν πλευρά του πομποφ μζςα από τθν 

παραγωγι πολιτιςτικϊν προϊόντων, όπωσ οι εκκζςεισ που κα εξεταςτοφν.  
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Τζλοσ κα γίνει μία εκτενισ αναφορά ςτο Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβίασ του 

Βελιγραδίου. Η εξερεφνθςθ αυτι ζχει ωσ ςτόχο τθν επαφι με τουσ χϊρουσ του μουςείου 

ϊςτε να εξεταςτεί και να αναδειχκεί μζςα από αυτό θ εργαλειακι χριςθ τόςο τθσ μνιμθσ 

και τθσ κλθρονομιάσ. Η προβολι των αντικειμζνων που είναι ςυνδεδεμζνα με τθν 

γιουγκοςλαβικι εποχι , το μαυςωλείο του Τίτο που μζχρι και ςιμερα δζχεται επιςκζπτεσ 

και τζλοσ κα δοφμε τισ εκκζςεισ του μουςείου οι οποίεσ ωσ προϊόντα τθσ μεταςοςιαλιςτικισ 

Σερβίασ αποτελοφν τα μοναδικά ςθμεία κατά τα οποία αςκείται κριτικι ςτο γιουγκοςλαβικό 

παρελκόν. 

1.2Μεθοδολογία 

Η μεκοδολογία που ακολουκείται αφορά  μορφζσ ποιοτικισ  ζρευνασ βαςιηόμενεσ κυρίωσ 

ςε βιβλιογραφικι ςυνδυαςτικι ζρευνα από δευτερογενείσ πθγζσ (εκδόςεισ μουςείων, 

ςθμειϊματα επιμελθτϊν, άρκρα, βιβλιογραφία ) και ψθφιακζσ πθγζσ , όπωσ το διαδίκτυο. 

Στθ ςυνζχεια προχωριςαμε ςε μια κριτικι ανάλυςθ του περιεχομζνου των ανωτζρω.  Μία 

πρόςφατθ ζκδοςθ με τίτλο «Memolylands, Heritage and Identity in Europe Today»1(2013) θ 

οποία ερευνά τθν εξζλιξθ τθσ μνιμθσ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο αποτελεί το ςφγγραμμα που 

βρίςκεται ςτθν καρδιά του κζματοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Συγχρόνωσ  μια πλθκϊρα 

επιςτθμονικϊν εγχειριδίων χρθςιμοποιικθκαν εξίςου αναλυτικά , ϊςτε να παρουςιάςουν 

το κζμα ςφαιρικά (βλ. κατάλογο βιβλιογραφίασ). Σθμαντικι ςυμβολι επίςθσ ζχει και το 

ςφγγραμμα «Theories of Social Remembering»2 (2003) κακϊσ μζςα από τθν κεωρία τθσ 

κοινωνικι μνιμθσ που βαςίηεται ςε κλαςςικζσ μελζτεσ ,  όπωσ του Halbawchs,  ανάγει το 

κζμα τθσ μνιμθσ ςτα ςφγχρονα ενςωματωμζνα επιτεφγματα των κοινωνιϊν. Κατά ςυνζπεια 

ςυνδυάηει τθν φπαρξθ των τόπων μνιμθσ , τα μουςεία και τα πολιτιςτικά αγακά ςε ζναν 

κόςμο πολλαπλϊν ανταγωνιςτικϊν αντιλιψεων. Πλα τα παραπάνω αναλφονται ςε ζνα 

ςφγχρονο πλαίςιο κοινωνιολογικισ ανάλυςθσ το οποίο με τθν ονομαςία «φαινόμενο τθσ 

μνιμθσ» αναφζρεται ςτθν ολοζνα και αυξανόμενθ μελζτθ τθσ μνιμθσ μζςα από 

επιςτθμονικά άρκρα και ςυγγράμματα. 

Ράνω ςε αυτιν τθν βάςθ που κζτουν τα παραπάνω εγχειρίδια και με ςαφϊσ πιο 

περιοριςμζνεσ προςδοκίεσ , κα επιχειριςω να αναλφςω τθν χριςθ τθσ κλθρονομιάσ που 

κάνει θ μεταςοςιαλιςτικι Σερβία κζτοντασ τθν ςτο ςφνολο του ευρωπαϊκοφ χϊρου.   

Για τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ κρίκθκε απαραίτθτο να πραγματοποιιςω θ ίδια επίςκεψθ ςτο 

μουςείο που αναλφω κακϊσ δεν υπιρχαν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςε ςυγγράμματα, 

άρκρα ι ςτο διαδίκτυο. Κατά τθν επίςκεψθ μου ζκανα λιξθ όλων των φωτογραφιϊν που 

παρακζτονται ςτο τρίτο μζροσ τθσ εργαςίασ και παρουςιάηουν τα εκκζματα και τουσ 

τόπουσ μνιμθσ που επιςκζφκθκα. Αρνθτικόσ παράγοντασ ςτθν ερευνά μου υπιρξε θ 

ανακαταςκευι τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Μουςείου κακϊσ ζπαψε να λειτουργεί για 

λόγουσ ανακαταςκευισ τουσ φκινοπωρινοφσ μινεσ του 2017. Πταν επαναλειτοφργθςε θ 

διάρκρωςθ τθσ ιταν τελείωσ διαφορετικι με νζα ςτοιχεία και φωτογραφικό υλικό, ωςτόςο 

τθν ενςωμάτωςα κακϊσ αποτελεί αναπόςπαςτθ πθγι πλθροφοριϊν. Τζλοσ, οι παραπομπζσ 

και θ βιβλιογραφία ςυντάχκθκαν με το διεκνζσ ςφςτθμα παραπομπϊν του Harvard. 

                                                           
1
Sharon Macdonald, «Memolylands, Heritage and Identity in Europe Today», Routledge, London, 

2013 
2
Barbara A. Misztal, «TheorieofSocialRemembering»,  McGraw-Hill Professional Publishing, 2003 
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1.3Διάθρωςη 

Η εργαςία πζραν τθσ ειςαγωγισ που εξθγεί το επιχείρθμα , τθν μεκοδολογία και τθν 

διάρκρωςθ τθσ ζρευνασ, διαρκρϊνεται ςε τρία μζρθ και ζπειτα ακολουκεί και ο επίλογοσ 

με τα ςυμπεράςματα. 

Στο πρϊτο μζροσ παρουςιάηεται  θ  κεωρία θ οποία  κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν ζρευνα  και  

αφορά τθν χριςθ τθσ ζννοιασ τθσ κλθρονομιάσ. Ακολουκϊντασ τθν Sharon Macdonald, το 

ζργο τθσ οποία κα αναλυκεί παρακάτω, οι ζννοιεσ  τθσ μνιμθσ , τθσ κλθρονομιάσ και τθσ 

ταυτότθτασ αποτελοφν τα εργαλεία τα οποία  αναλφουν τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

Ρραγματοποιϊντασ κεωρθτικι ανάλυςθ ςε κάκε ζνα ξεχωριςτά κα δοφμε τουσ τρόπουσ 

όπου αλλθλεπιδροφν και ςχθματίςουν τθν ςφςταςθ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ. Ανάγοντασ 

τθν ςφνδεςθ αυτι ςτον ευρωπαϊκό χϊρο κα δοφμε το ςφμπλεγμα που δθμιουργεί και εν 

ςυνεχεία κα ειδικεφςουμε τθν ζρευνα ςτον γεωγραφικό τόπο που μασ απαςχολεί. 

Στο δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ αφοφ ζχουμε πλζον κάνει εκτενι ανάλυςθ ςτθν κεωρεία 

που κα χρθςιμοποιοφμε ωσ βάςθ για τθν εξζταςθ του επιχειριματοσ κα αναφερκοφμε ςτον 

ςοςιαλιςτικό και μεταςοςιαλιςτικό χϊρο τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε εκνογραφικό 

πλαίςιο. Για τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ κα πραγματοποιιςουμε μία ιςτορικι αναδρομι ςτθν 

Γιουγκοςλαβία για να κατανοιςουμε τισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ ηυμϊςεισ  που 

διαμόρφωςαν τθν γιουγκοςλαβικι ταυτότθτα. Σθμαντικό μζροσ τθσ εργαςίασ αποτελεί θ 

ανάδειξθ των πολιτικϊν τθσ μνιμθσ. Ράνω ςε αυτι τθν κεωρεία ςτθρίηεται θ καταςκευι 

τθσ ςοςιαλιςτικισ αλλά και τθσ μεταςοςιαλιςτικισ  μνιμθσ. Θα δοφμε τρία παραδείγματα 

ςοςιαλιςτικισ κλθρονομιάσ από πρϊθν κομμουνιςτικζσ χϊρεσ οι οποίεσ διαχειρίηονται τθν 

ςοςιαλιςτικι κλθρονομιά τουσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαχειριςτοφν το δικό τουσ τραφμα. 

Θα ακολουκιςει  θ επίςκεψθ ςτο Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ του Βελιγραδίου 

το οποίο είναι ο τόποσ που κα εξετάςουμε το επιχείρθμα. Μζςα από τθν ανάλυςθ των 

τόπων μνιμθσ του Μουςείου κα δοφμε τουσ τρόπουσ που χρθςιμοποιείται θ 

γιουγκοςλαβικι κλθρονομιά και τα πολιτιςτικά παράγωγα τθσ  εξετάηοντασ όχι μόνο τθν 

προβολι αλλά και τθν αίςκθςθ που αφινει ςτον επιςκζπτθ. 

Στο τρίτο μζροσ τθσ εργαςίασ κα εξετάςουμε τθν ζννοια τθσ νοςταλγίασ και πιο 

ςυγκεκριμζνα τθσ γιουγκονοςταλγίασ. Θα αναλφςουμε δφο εκκζςεισ οι οποίεσ ςυνδζουν 

τθν γιουγκοςλαβικι κλθρονομιά με τθν νοςταλγία.  Στο τελευταίο μζροσ κα ςτραφοφμε 

ςτθν ανάλυςθ τθν υπαίκριασ Ζκκεςθσ Γιουγκοςλαβικοφ Κινθματογράφου.   
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ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ 

«Μνήμη – Κληρονομιά – Ταυτότητα» 

 

Ι. ΜΝΗΜΗ 

Η κεωρία τθσ κλθρονομιάσ ζχει άμεςθ ςφνδεςθ με τισ ζννοιεσ τθσ μνιμθσ και του 

παρελκόντοσ κακϊσ μζςα από αυτζσ γεννάται, μορφοποιείται και τζλοσ νομιμοποιείται. 

Τθν ίδια ςτιγμι οι τρόποι λειτουργίασ τθσ κλθρονομιάσ διαμορφϊνονται ςε ζνα 

ςυγκεκριμζνο κοινωνικο-πολιτικό πλαίςιο και ςυνδζονται ςτενά με τθ διαμόρφωςθ 

κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων. Η ζννοια τθσ ταυτότθτασ αποτελεί κομβικό 

ςθμείο ςτθν ανάλυςθ τθσ ςοςιαλιςτικισ και μεταςοςιαλιςτικισ  πραγματικότθτασ, ωσ 

χϊροσ που εξετάηει θ παροφςα εργαςία, κακϊσ θ πορεία τθσ  διαμορφϊνεται ανάλογα με  

τισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ. Οι κοινωνικζσ και πολιτικζσ αλλαγζσ που 

πραγματοποιικθκαν το 1990 ςτθν περιοχι τθσ Γιουγκοςλαβίασ ζκεςαν τθν ανάγκθ 

επαναπροςδιοριςμοφ των κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν ταυτοτιτων. Η λειτουργία τθσ 

κλθρονομιάσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προςδιοριςμοφ αυτοφ. 

Η περίπτωςθ του Μουςείου που εξετάηεται ςτθν παροφςα εργαςία παρουςιάηει 

ερευνθτικό ενδιαφζρον κακϊσ θ φπαρξθ του τόςο ςτθν ςοςιαλιςτικι Γιουγκοςλαβία όςο 

και ςτθν μετα-ςοςιαλιςτικι Σερβία προβάλει τθν αλλαγι ςτθν κοινωνικι και πολιτικι 

ταυτότθτα. Η επιβίωςθ του Μουςείου ςτθν μεταςοςιαλιςτικι Σερβία το μετατρζπει ςε 

δείγμα κλθρονομιάσ του ςοςιαλιςμοφ αλλά ταυτόχρονα και ςε χϊρο διαμόρφωςθ τθσ 

παροφςασ ταυτότθτασ. Το ίδιο ενδιαφζρον άλλωςτε παρουςιάηει θ ίδια θ Σερβία όπου θ 

μεταβολι τθσ κοινωνικο-πολιτικισ δομισ, που ζλαβε χϊρα κατά το τζλοσ του εικοςτοφ 

αιϊνα ςτθν ανατολικι Ευρϊπθ, ζκεςε νζεσ βάςεισ ςτθν χριςθ τθσ κλθρονομιάσ που άφθςε 

πίςω του το ςοςιαλιςτικό κακεςτϊσ. Τθν κλθρονομιά αυτι αξιοποιεί το ςφγχρονο ςερβικό 

κράτοσ βιϊνοντασ τθν δικι του μετα-ςοςιαλιςτικι εποχι, αντλϊντασ τθν νομιμοποίθςθ τθσ 

από το παρελκόν του. 

Η ζννοια τθσ μνιμθσ ζχει απαςχολιςει κατά καιροφσ πλθκϊρα ερευνθτϊν και ζχει 

καταχωρθκεί πζρα από το πρωταρχικό τθσ λιμμα με διάφορουσ προςδιοριςμοφσ που 

κακιςτοφν ευκολότερθ τθν ςυγκεκριμενοποίθςθ ςτθ χριςθ τθσ. Η εγκυκλοπαίδεια  

Brittanica τθν αναφζρει ωσ «θ κωδικοποίθςθ, αποκικευςθ και ανάκτθςθ ςτο ανκρϊπινο 

μυαλό προθγοφμενων εμπειριϊν»3 ενϊ θ Oxfordωσ «θ διαδικαςία με τθν οποία το μυαλό 

αποκθκεφει και κυμάται πλθροφορίεσ»4.Πταν αναφερόμαςτε ςτθν  μνιμθ ςε κοινωνικό 

πλαίςιο τότε εμπλζκονται ςε αυτιν κεωρίεσ κοινωνικοφ  ςχθματιςμοφ και κοινωνικϊν 

ταυτοτιτων. Σφμφωνα με τθν Misztal (2003) από τθ δεκαετία του '80 προζκυψε ζκρθξθ 

ενδιαφζροντοσ ςτθ μνιμθ με τθν εμφάνιςθ νζων μζςων επικοινωνίασ,  τόπων μνιμθσ, 

κλθρονομιάσ και τθν γενικότερθ επαναξιολόγθςθ των εκνικϊν παρελκόντων ςτισ νζεσ 

δθμοκρατίεσ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ, τθ Νότια Αμερικι και τθ Νότια Αφρικι. 

                                                           
3
 https://www.britannica.com/topic/memory-psychology 

4
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/memory 
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Η αφξθςθ  του  ενδιαφζροντοσ για τθν  ζννοια τθσ μνιμθσ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

οφείλεται ςφμφωνα με τθν Misztal ςτον «πυρετό τθσ μνιμθσ» («fever of memory») όπου 

ςθμειϊκθκε κατά τισ δεκαετίεσ του 1980 και του '90. Σε αυτιν τθ χρονικι περίοδο 

ςθμειϊκθκε ζνασ εντυπωςιακόσ αρικμόσ επετείων,  για τισ μνιμεσ εκνοτικϊν ομάδων , τθν 

αναηωπφρωςθ των  ςυηθτιςεων ςχετικά με το κακεςτϊσ του Ολοκαυτϊματοσ και του Vichy 

και το τζλοσ του Ψυχροφ Ρολζμου, που προκάλεςε ζκρθξθ παλαιότερων αναμνιςεων 

(Misztal,2003,ςελ.2). Ανάμεςα ςτισ άλλεσ τάςεισ που είναι υπεφκυνεσ για τθ ςθμερινι 

«εμμονι με τθ μνιμθ» (Huyssen, 1995) είναι ο ολοζνα και πιο «ζγκυροσ» ρόλοσ των ταινιϊν 

που προςπακοφν να μασ πουν τι ςυνζβθ ςτθν πραγματικότθτα, θ αυξανόμενθ ςθμαςία των 

τόπων μνιμθσ για τον τουριςμό και τθν κλθρονομιά, τισ δθμογραφικζσ κινιςεισ, τθ 

δθμοτικότθτα του είδουσ τθσ αυτοβιογραφίασ και τθν επανεξζταςθ των εκνικϊν 

παρελκόντων και πολιτιςμϊν ςτισ πρόςφατα εκδθμοκρατιςμζνεσ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ, τθσ Νότιασ Αμερικισ και τθσ Νότιασ Αφρικισ, όπου ςυηθτικθκε δθμοςίωσ ο 

υπολογιςμόσ των προθγοφμενων αδικθμάτων. Το «πάκοσ για μνιμθ» (Νόρα,1996) ωσ μία 

από τισ κφριεσ εκφράςεισ του φαινομζνου ,  χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο ςτισ 

κοινωνικζσ επιςτιμεσ για να δείξει όχι μόνο τθν αυξανόμενθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν 

μνιμθ,  όχι μόνο για να εξθγιςει το παρελκόν αλλά και για να εξερευνιςει το παρόν, 

δθλαδι τθν ανάγκθ που δθμιουργείται για τθν ανάδειξθ τθσ.  

Σφμφωνα με τθν Misztal (2003, ςελ. 2-3) θ εκτεταμζνθ εναςχόλθςθ με τθν μνιμθ  μπορεί να 

κεωρθκεί ωσ αποτζλεςμα τριϊν γενικϊν τάςεων. Ρρϊτον, τθ κεωρεί ωσ  αποτζλεςμα τθσ 

φφςθσ του ςθμερινοφ τρόπου ςκζψθσ, ςτθν οποία γίνεται όλο και περιςςότερο αποδεκτι 

μια ευρεία μορφι επεξιγθςθσ και ανάλυςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου. Δεφτερον, 

αναφζρεται ςτθν αυξανόμενθ χριςθ του παρελκόντοσ ωσ μια οκόνθ ςτθν οποία 

διαφορετικζσ ομάδεσ μποροφν να προβάλλουν τισ αντιφάςεισ και τισ αντιπαρακζςεισ τουσ 

ςε αντικειμενικζσ μορφζσ (Huyssen 1995), όπωσ?. Και  τζλοσ, θ ταχεία επζκταςθ τθσ μελζτθσ 

τθσ μνιμθσ ςυνδζεται με τθν άνοδο του κοινωνιολογικοφ ενδιαφζροντοσ για αυτι ςτισ 

πολιτιςτικζσ ςπουδζσ ωσ αποτζλεςμα τθσ νζασ κοινωνικισ και πολιτικισ κατάςταςθσ με τθν 

πτϊςθ των ςοςιαλιςτικϊν κακεςτϊτων. 

Αυτι θ εναςχόλθςθ με τθ μνιμθ τόςο ςε δθμόςιο όςο και ιδιωτικό πεδίο δεν είναι άςχετθ 

με τισ αλλαγζσ ςτθν Αν. Ευρϊπθ. Η κοινωνικο-πολιτικι κατάςταςθ ςτθν ανατολικι Ευρϊπθ 

τόςο με τθν πτϊςθ του τείχουσ  το 1989 , με τθν  διάλυςθ τθσ Σοβιετικισ  Ζνωςθσ το 1991 

αλλά και με τθ με τθν διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ5 και τθν ανάδειξθ των διάφορων 

εκνικοτιτων άγγιξε τα όρια τθσ «βιομθχανίασ» τθσ μνιμθσ (Klein, 2000). Ζτςι από το 1990 

και μετά με τθσ αλλαγζσ ςτον γεωπολιτικό χϊρο τθσ Ευρϊπθσ παρατθρικθκε ζνα κφμα 

επιςτθμονικισ εναςχόλθςθσ με τθν ζννοια τθσ μνιμθσ. Χαρακτθριςμοί όπωσ «εμμονι με 

τθν μνιμθ» και «μανία με τθν μνιμθ» (Huyssen,1995) τονίηουν τθν ςυνεχόμενθ εναςχόλθςθ 

με το ςυγκεκριμζνο πεδίο. Η κοινωνικο-πολιτικι κατάςταςθ ςτθν ανατολικι Ευρϊπθ με τθν 

                                                           
5
Η διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ αποτζλεςε μια αιματθρι διαδικαςία μζςα από μία ςειρά 

ςυγκροφςεων που πραγματοποιικθκαν ανάμεςα ςτα εκνικά κράτθ που τθν ςυναποτελοφςαν. Η 
Σλοβενία με τον πόλεμο των δζκα θμερϊν απζκτθςε τθν ανεξαρτθςία τθσ το 1991. Η Κροατία ζπειτα 
από πολεμικζσ ςυγκροφςεισ από το 1991 ζωσ το 1995 ανεξαρτθτοποιικθκε ενϊ θ Βοςνία – 
Ερηεγοβίνθ to 1992, το Κόςςοβο μζχρι και το 1999. Η Σερβία βίωςε  επίκεςθ από το ΝΑΤΟ το 1999 
όπου και ζλθξαν οι εχκροπραξίεσ.    
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διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και τθν ανάδειξθ των διάφορων εκνικοτιτων άγγιξε τα όρια 

τθσ «βιομθχανίασ» τθσ μνιμθσ (Klein, 2000).  

Πλεσ οι παραπάνω κεωρίεσ τθσ μνιμθσ ζχουν διατυπωκεί με ςκοπό να τονίςουν τθν 

αφξθςθ του δθμόςιου ενδιαφζροντοσ για το πεδίο τθσ μνιμθσ ενϊ παρατθρείται πωσ οι 

προςδιοριςμοί που ςυνοδεφουν το λιμμα ζχουν ςυνδεκεί με ζννοιεσ όπωσ «εμμονι, μανία, 

πυρετόσ» που προζρχονται από το χϊρο τθσ πακολογίασ. Η αγχϊδθσ διάςταςθ τθσ μνιμθσ 

προβάλει μία αρνθτικι χροιά ςτθν κεϊρθςθ τθσ θ οποία προδικάηει ι ςε λιγότερο βακμό 

αφαιρεί τθν κοινωνικι τθσ διάςταςθ. Σε αντίκεςθ με τθν τάςθ αυτι ο Kansteiner (2002, ςελ 

179). ειςάγει μια λιγότερο φορτιςμζνθ  εκδοχι τθσ μνιμθσ . Επιςθμάνει ότι θ μεταφορικι 

χριςθ ψυχολογικισ και νευρολογικισ ορολογίασ, όπωσ αυτι που αναφζρκθκε παραπάνω, 

ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ οφείλεται ςτθν ζλλειψθ μεκοδολογίασ κατά τισ 

εκνογραφικζσ ζρευνεσ που ζχουν ςθμειωκεί ςτθν περιοχι.  

Ο ίδιοσ ορίηει το «φαινόμενο τθσ μνιμθσ» (Kansteiner, 2002, ςελ 183) ςε ζνα πιο γενικό 

πλαίςιο. Στθν ανάλυςθ του παρουςιάηει τα επιςτθμονικά ατοπιματα μζςα από τθν ζλλειψθ 

τθσ μεκοδολογίασ και ορολογίασ και  αφαιρεί τθν ορολογία τθσ πακολογίασ. Βρίςκει πιο 

ενδιαφζρουςα τθν κεωρία του Pierre Nora (1996) ο οποίοσ  κατά τθν προςπάκεια του  να 

ιςτοριοποιιςει τθν μνιμθ ςτθν Ευρϊπθ τθν διαχωρίηει ςε τρεισ περιόδουσ. Αναφζρεται ςε 

μια πρόωρθ, ςε μία ςφγχρονθ και ςε μία μεταμοντζρνα κατάςταςθ. Ωσ  πρόωρθ νοείται θ 

φυςικι διατιρθςθ τθσ μνιμθσ μζςα από παραδόςεισ και ςυνικειεσ. Ωσ ςφγχρονθ νοείται 

με τθν κυριαρχία των εκνικϊν ιδεολογιϊν τθν διατιρθςθ ςυγκεκριμζνων μνθμϊν ϊςτε να 

διατθρθκεί θ εκάςτοτε ταυτότθτασ ενϊ ςτθν μεταμοντζρνα θ οποία ςυνδυάηεται με τθν 

πτϊςθ των ιδεολογιϊν κατά τον εικοςτό αιϊνα παρατθρείται θ διατιρθςθ των ταυτοτιτων 

μζςα από τθν κουλτοφρα των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθν 

ςφνδεςθ τθσ μνιμθσ και τθσ ταυτότθτασ ζτςι όπωσ παρουςιάηεται κατά το φαινόμενο τθσ 

μνιμθσ μποροφμε να διακρίνουμε καλφτερα  το πωσ θ Σερβία  χρθςιμοποιεί τθ 

γιουγκοςλαβικι μνιμθ και αυτι ςυνδζεται με τθν ταυτότθτασ τθσ και πωσ αυτό 

διαφαίνεται από το μουςείο που κα εξετάςουμε.  Ριο ςυγκεκριμζνα εξετάηουμε τθν μνιμθ 

κατά τθν εκνικι διάρκρωςθ μζςα από τα εκνικά αφθγιματα ςτθν μεταμοντζρνα κατάταξθ 

μζςα από τα πολιτιςτικά προϊόντα τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκθ εκνικά υποκινοφμενα.   

 Η προςζγγιςθ του Nora ,  υποςτθρίηει ότι υπάρχουν ςιμερα  «τόποι» μνιμθσ , δθλαδι 

τόποι ςτουσ οποίουσ καταφεφγει και αποκρυςταλλϊνεται θ μνιμθ , όπωσ τα μουςεία 

επειδι δεν υφίςταται πλζον ηωντανά περιβάλλοντα μνιμθσ (Nora, 1989, ςελ. 7).Κακϊσ θ 

παραδοςιακι μνιμθ ςβινει και θ ιςορροπία τθσ παράδοςθσ και των εκίμων ανατρζπεται , 

αιςκανόμαςτε τθν ανάγκθ να διατθριςουμε κάκε υλικό κατάλοιπο, ντοκουμζντο, 

μαρτυρία, φωτογραφία, με δφο λόγια κάκε ορατό ςτοιχείο που ίςωσ φανεί χριςιμο ςτο 

μζλλον (Γκαηι, 2013, ςελ. 1). Η πράξθ όπου περιγράφει θ Ανδρομάχθ Γκαηι ουςιαςτικά 

εικονογραφεί τθν μετάβαςθ από ζνα πλαίςιο ηωισ οποφ θ εμπειρία είναι ακόμθ ηωντανι , 

βιϊνεται ςτο παρόν και μεταδίδεται προφορικά , ςε ζνα άλλο πλαίςιο όπου θ απόςταςθ 

από τθν άμεςα βιωμζνθ εμπειρία επιβάλλει νζουσ τρόπουσ καταγραφισ και μετάδοςθσ τθσ. 

Οι τόποι αυτοί τθσ μνιμθσ - μνθμεία, θρϊα , αναμνθςτιριεσ τελετζσ , μουςεία- ξεπθδοφν 

και υπθρετοφν πολλζσ ανάγκεσ όπωσ να τιμιςουμε το παρελκόν , να μθν ςβιςει θ 

ανάμνθςθ ενόσ γεγονότοσ ι προςϊπου , να διατθριςουμε τθν ταυτότθτα μασ, να 

μεταδϊςουμε «μνθμονικι φλθ» ςτισ επόμενεσ γενιζσ, να μθν ξεχάςουμε. Η καταφυγι ςτισ 
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αναμνιςεισ ι ακόμα και θ εςκεμμζνθ «καταςκευι» τουσ μασ επιτρζπει να αποςτρζφουμε 

το πρόςωπο μασ από το παρόν ςτο μζλλον.  

Ραράλλθλα το ζργο του Nora για τουσ μνθμονικοφσ τόπουσ ςυνδυάηει δφο ζννοιεσ κομβικζσ 

για τθν εργαςίασ μασ, αυτι τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ και αυτι του τόπου. Η μνιμθ λειτουργεί 

μζςα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο , το οποίο δεν κακορίηει μόνο 

τθν διαδικαςία ενκφμθςθσ αλλά και τθν αρχικι διαδικαςία επεξεργαςίασ και αποκικευςθσ 

τθσ πλθροφορίασ από τα άτομα. Ωσ εκ τοφτου προκφπτουν οι όροι «ςυλλογικι μνιμθ» και 

«κοινωνικι μνιμθ», οι οποίοι ειςιχκθςαν ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα από τον Halbwachs 

(1950), ζνασ από τουσ πρϊτουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ που μελζτθςε τθν ςυλλογικι 

μνιμθ, ο οποίοσ δεν πρόλαβε να ολοκλθρϊςει ο ίδιοσ κακϊσ ςυνελιφκθκε  από τθν 

Γκεςτάπο και οδθγικθκε ςτισ φυλακζσ. Ο Halbwachs διαχωρίηει τθν «ςυλλογικι μνιμθ» 

από τθν «προςωπικι ι ατομικι μνιμθ»  και τθν εξάγει από το βιολογικό πλαίςιο και τθν 

επανατοποκετεί ςε ζνα πολιτιςτικό πλαίςιο. Κατά τθσ κεϊρθςθ του ζνασ ςυγκεκριμζνοσ 

χαρακτιρασ δεν διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τθν φυλογενετικι διαδικαςία αλλά είναι ζνα 

αποτζλεςμα τθσ κοινωνικοποίθςθσ του, εφόςον  ανικει ςε μία διακριτι κοινωνία και 

πολιτιςμό. Το άτομο τοποκετεί τισ αναμνιςεισ του ςτο πλαίςιο τθσ προςωπικότθτασ του και 

τθσ προςωπικισ του ηωισ. Ραράλλθλα όμωσ ωσ μζλοσ μίασ ομάδασ ενςωματϊνει και 

οικειοποιείται τθ «ςυλλογικι μνιμθ» αυτισ τθσ ομάδασ. Επομζνωσ προκφπτουν δφο 

μορφζσ μνιμθσ οι οποίεσ ςυχνά ειςζρχονται θ μία ςτθν άλλθ. Ωςτόςο  θ  ατομικι μνιμθ 

μπορεί να ςτθριχτεί ςτθν ςυλλογικι μνιμθ και να αντικαταςτακεί από αυτιν , να 

μπερδευτεί ι και να ταυτιςτεί.  

Η ςυλλογικι μνιμθ από τθν άλλθ εςωκλείει τισ ατομικζσ μνιμεσ αλλά δεν ταυτίηεται με 

αυτζσ (Μαντόγλου, 2012, ςελ 43-44). Ο οριςμόσ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ ωςτόςο δεν είναι 

αυτονόθτοσ. (Γκαηι, 2013, ςελ. 3). Για τον Nora (1978) , θ ςυλλογικι μνιμθ είναι αυτό που 

μζνει από το παρελκόν ςτο πλαίςιο του βιϊματοσ των ομάδων ι ωσ αυτό που οι ομάδεσ 

δθμιουργοφν με τον παρελκόν τουσ. Η Sturken (1997, ςελ. 9) υποςτθρίηει ειδικότερα ότι θ 

ςυλλογικι μνιμθ καταςκευάηεται μζςω εικόνων, αντικειμζνων και αναπαραςτάςεων, όλα 

αυτά διευκρινίηει είναι «τεχνολογίεσ μνιμθσ» μζςα ςτα οποία θ μνιμθ βιϊνεται πακθτικά. 

Ραρομοίωσ ο Wertsch (2002)υποςτθρίηει ότι θ ςυλλογικι μνιμθ δθμιουργείται από τθν 

αλλθλεπίδραςθ των ανκρϊπων με τα πολιτιςμικά εργαλεία  ι τισ τεχνολογίεσ μνιμθσ που 

είναι κάκε φορά διακζςιμα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κοινωνικό και πολιτιςμικό πλαίςιο. Η 

ςυλλογικι μνιμθ βαςίηεται ςε μία κοινι εργαλειοκικθ θ οποία αποτελείται από ποικιλίεσ 

τεχνολογίασ μνιμθσ , όπωσ είναι τα μουςεία , οι ταινίεσ, τα μνθμεία, οι φωτογραφίεσ , το 

διαδίκτυο , τα ςχολικά εγχειρίδια , οι εικόνεσ , τα ΜΜΕ , οι δθμόςιεσ αφθγιςεισ κτλ 

(Wertsch, 2008). 

Η «πολιτιςμικι μνιμθ» αποτελεί τθν ζννοια τθσ μνιμθσ από τθν κοινωνιολογικι ςκοπιά και 

ςυνδζεται άμεςα με τθν ςυμπεριφορά του ανκρϊπου εντόσ του κοινωνικοφ πλαιςίου. Ο 

Jan Assman (1995) κατά τθν ζρευνα του για τθν «πολιτιςμικι μνιμθ» τθ ςυνδζει με τουσ 

τρείσ πόλουσ : τθν μνιμθ, τον πολιτιςμό και τθν ομάδα6.Αυτοί οι τρείσ πόλοι 

αλλθλοςυνδζονται (JanAssman, 1995, ςελ. 129) και καταλιγουν ςτθν 

«υλοποίθςθ/πραγμάτωςθ τθσ ταυτότθτασ» (concretion of identity) ςε μία ομάδα. Η 

                                                           
6
Ωσ «ομάδα» νοείται το κοινωνικό ςφνολο, ςτο οποίο εντάςςεται και δρα το κοινωνικό υποκείμενο. 
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πολιτιςμικι μνιμθ ζχει τθν τάςθ  να διατθρεί τθν γνϊςθ από τθν οποία μία ομάδα αντλεί 

τθν ενότθτα τθσ. Ππωσ επίςθσ διακζτει τθν ικανότθτα αναςυγκρότθςθσ,  ςχθματιςμοφ , 

οργάνωςθσ, και υποχρζωςθσ τθσ να διατθρθκεί. Τζλοσ παρουςιάηει τθν ζννοια τθσ 

αντανακλαςτικότθτασ, ωσ μζςω διατιρθςθσ των προθγοφμενων χαρακτθριςτικϊν (Jan 

Assman, 1995 , ςελ. 130-33) . Ο ρόλοσ τθσ μνιμθσ αποκτά κεςμικό χαρακτιρα κακϊσ 

διαχωρίηεται από τον κακθμερινό και αυκόρμθτο χαρακτιρα τθσ και ςυμβάλει άμεςα ςτθν 

διαμόρφωςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου. Υπό αυτιν τθν ανάλυςθ διαφαίνεται θ ςχζςθ που 

προκφπτει ανάμεςα ςτθν μνιμθ και το κοινωνικό ςφνολο. Ρρόκειται για μία διαδραςτικι 

ςχζςθ  θ οποία κακιςτά τα δφο μζρθ να αντλοφν νομιμοποίθςθ το ζνα από το άλλο με 

τελικό ςτόχο τθν διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. Πταν αναφερόμαςτε ςτθν κοινωνικι 

ςυνοχι δεν μποροφμε να παραβλζψουμε τθν ζννοια τθσ ταυτότθτασ, θ οποία αποτελεί 

παράγοντα ςυνοχισ και διατιρθςθσ  τθσ κοινωνικισ ομάδασ. Συμπεραςματικά 

καταλιγουμε πωσ θ μνιμθ και ο πολιτιςμόσ είναι δφο ζννοιεσ οι οποίεσ 

αλλθλοςυμπλθρϊνονται και ςυμμετζχουν ενεργά ςτον προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ μίασ 

κοινωνικισ ομάδασ.  Η δυναμικι τθσ «πολιτιςτικισ μνιμθσ» μζςα από τθν ανάλυςθ του 

Assman προβάλλει τθν οργανικι  τθσ λειτουργία ςτθν κοινωνία κακϊσ αποτελεί τθ ρευςτι 

ςυνδετικι ουςία θ οποία τείνει να ςυγκρατεί τθν κοινωνικι ομάδα και να ορίηει τθν 

ταυτότθτα τθσ. 

Η βάςθ τθσ παραπάνω κεωρίασ τοποκετείται ςτθ μελζτθ του Hobsbawm και Ranger «θ 

επινόθςθ τθσ παράδοςθσ» (2004, ςελ 9-10). Η μελζτθ αυτι εξετάηει τθ φφςθ των 

αναμνθςτιριων τελετϊν, των μουςείων , επετείων κτλ ωσ ζνασ τρόποσ δθμιουργίασ μίασ 

ενιαίασ και ενοποιθτικισ εκδοχισ του παρελκόντοσ που παρζχει κακθςυχαςτικζσ , 

ςυλλογικζσ αφθγιςεισ ικανζσ να αναπλθρϊςουν μία χαμζνθ αίςκθςθ του ανικειν (Γκαηι, 

2013, ςελ. 4). Υπό αυτό το πρίςμα τα μουςεία εντάςςονται ςε ζνα πλζγμα μζςων 

επικοινωνίασ με ςθμαίνοντα ρόλο ςτθν διαδικαςία  επαναςχθματιςμοφ τθσ παράδοςθσ και 

ςτθν δθμιουργία κοινϊν τρόπων πρόςλθψθσ τθσ παράδοςθσ. 

Στισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ είναι δφςκολο να δομθκεί μία ενιαία, κοινι , δθμόςια μνιμθ. Η 

αφξθςθ των μνθμείων , μουςείων και αναμνθςτιριων τελετϊν ζχει να κάνει με τθν εκ νζου 

διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ πραγματικότθτασ ςτον γεωπολιτικό χϊρο τθσ 

ανατολικισ Ευρϊπθσ από το ‘90 και μετά. Η εκ νζου κοινωνικι και πολιτικι διαμόρφωςθ 

ζφερε ςτο προςκινιο πολλζσ, διαφορετικζσ και αντιτικζμενεσ ομάδεσ οι οποίεσ 

προςπάκθςαν να κακιερϊςουν τθν δικι τουσ εκδοχι του παρελκόντοσ. Σε αυτό το νζο 

ερευνθτικό πλαίςιο ςθμειϊκθκε αν άνκιςθ τθσ «πολιτιςμικισ μνιμθσ» ωσ ζνα μζςω 

διατιρθςθσ και ανάδειξθσ τθσ μνιμθσ των μικρο-ομάδων ςε αντιδιαςτολι πολλζσ φορζσ  με 

τθν κοινι εκνικι μνιμθ. Τα μουςεία πλζον ξεφεφγουν από τα παραδοςιακά πλαίςια τουσ , 

δθλαδι να δθμιουργοφν μια ενιαία εκδοχι του παρελκόντοσ και να παρζχουν 

κακθςυχαςτικζσ , ςυλλογικζσ αφθγιςεισ , ικανζσ να ςυμβάλλουν ςτο αίςκθμα τθσ 

κοινότθτα, και ρόλοσ τουσ πλζον είναι να διαχειριςτοφν τον πλουραλιςμό τθσ μνιμθσ.  

Σιμερα αρκετά μουςεία αυτοπροςδιορίηονται όχι τόςο ωσ χϊροι που ακολουκοφν μία 

ςυγκεκριμζνθ δομι αλλά περιςςότερο ωσ μνθμονικοί τόποι, αντανακλϊντασ τθ μετάβαςθ 

από τισ κυρίαρχεσ αυταρχικζσ αφθγιςεισ ςε μία οριηόντια, βιωματικι ςχζςθ μεταξφ τόπου, 

μνιμθσ και κοινότθτασ  (Γκαηι, 2013, ςελ.6).  Βαςικό χαρακτθριςτικό αυτϊν των μουςείων 
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είναι ότι υιοκετοφν ςτρατθγικζσ κεατρικισ αναπαράςταςθσ για να προκαλζςουν 

ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ εκ μζρουσ των επιςκεπτϊν.  

 

φνδεςη μνήμησ με παρελθόν 

Υπό αυτιν τθν ανάλυςθ διαφαίνεται θ ςχζςθ που προκφπτει ανάμεςα ςτθν μνιμθ και το 

κοινωνικό ςφνολο. Ρρόκειται για μια διαδραςτικι ςχζςθ  θ οποία κακιςτά τα δφο μζρθ να 

αντλοφν νομιμοποίθςθ το ζνα από το άλλο με τελικό ςτόχο τθν διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυνοχισ. Η ςχζςθ αυτι αναπτφςςεται ςτον χρόνο. Το παρελκόν είναι μία χρονικι 

κατάςταςθ θ οποία διαμζςου τθσ μνιμθσ μεταφζρεται ςτο παρόν. Ωςτόςο ενδιαφζρον 

παρουςιάηει ο τρόποσ με τον οποίο  πραγματοποιείται θ μεταφορά του παρελκόντοσ ςτο 

παρόν και πιο ςυγκεκριμζνα πωσ πραγματοποιείται  θ χριςθ του. Ο David Lowenthal (1985) 

ςτο ζργο του «The past is a foreign country» αναφζρεται ςτο παρελκόν ςαν μία «ξζνθ 

χϊρα». Με αυτι τθ διατφπωςθ δανειηόμενθ από τον L. P. Hartley7 πραγματοποιείται θ 

διαφοροποίθςθ ςτον όρο παρελκόν κακϊσ προβάλλεται μία νζα οπτικι θ οποία το 

απομακρφνει από τθν ςτερεοτυπικι άποψθ τθσ «ςυνζχειασ». Απομακρφνεται θ κτθτικι 

διαςτατι  τθσ χριςθσ του παρελκόντοσ ενϊ ςυγχρόνωσ αποτελεί ζναυςμα για τθν 

μετζπειτα πορεία του ςυγγραφζα κατά τθν οποία κα το ςυνδζςει με τθν κλθρονομιά. 

Καταρρίπτοντασ τθν ζννοια τθσ ςυνζχειασ του παρελκόντοσ φαίνεται πιο κακαρά ο τρόποσ 

που χρθςιμοποιείται το παρελκόν από τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Είτε πρόκειται για τθν 

ανάδειξθ των εκνικϊν ταυτοτιτων είτε για τθν ανάδειξθ των μικρο-ομάδων που 

αναφζραμε παραπάνω μζςα από τισ αναμνθςτιριεσ τελετζσ , τα μνθμεία και τα μουςεία 

όπωσ επίςθσ γενικότερα από τουσ τόπουσ τθσ μνιμθσ το παρελκόν αν και ουςιαςτικά 

άγνωςτο ζρχεται να επθρεάςει το παρόν. Αυτό είναι ςθμαντικό για τθν εργαςία μασ γιατί 

κακϊσ γίνεται ξεκάκαρο πωσ το παρελκόν είναι μία «ξζνθ χϊρα» δίνεται βάςθ όχι ςτο ποιο 

είναι ουςιαςτικά το παρελκόν αλλά ποιουσ λόγουσ επιτελεί θ χριςθ του παρόν. Στθν 

περίπτωςθ που εξετάηουμε δεν κρίνουμε  το γιουγκοςλαβικό παρελκόν αλλά εξετάηουμε 

τθν χριςθ που γίνεται ςιμερα ςτθ Σερβία. 

Από τα παραπάνω μοιάηει να διατυπϊνεται θ φπαρξθ διαφορετικϊν τρόπων 

προςδιοριςμοφ του παρελκόντοσ (Macdonald,2013,ςελ 22). Οι διαφορετικοί τρόποι 

προςδιοριςμοφ του παρελκόντοσ οδθγοφν ςτθν διαφορετικι πρόςλθψθ επομζνωσ και 

χριςθ του. Αυτό που υπονοεί ο ςυγγραφζασ είναι πωσ το παρελκόν είναι μία γενικι  

κατάςταςθ  οποφ θ χριςθ τθσ ωσ ιςτορία ι κλθρονομιά εξυπθρετεί αποκλειςτικά κοινωνικά 

και πολιτικά οφζλθ τα οποία από τθν ςειρά τουσ ςτοχεφουν ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ 

πολιτιςτικισ μνιμθσ και των κατ’ επζκταςθ κοινωνικϊν, πολιτικϊν και οικονομικϊν 

παραγόντων.   Σε αυτό το κομμάτι ςυνδζεται το επόμενο ζργο του «The heritage 

Crusade»(1998)  κατά  το οποίο προβάλει κεωριςεισ για τθν φφςθ  κλθρονομιάσ, τθν 

ςφνδεςθ τθσ με το παρελκόν , κακϊσ επίςθσ και  τθν καταςκευι τθσ. Ο λόγοσ που 

χρθςιμοποιείται θ κεωρία του Lowenthal ςτθν παροφςα εργαςία είναι γιατί προβάλλει τθν 

εφπλαςτθ χριςθ του παρελκόντοσ και αναδεικνφει τθν καταςκευι του ςε μεταγενζςτερο 

χρόνο. Η ςυγκεκριμζνθ κεωρία τοποκετείται ωσ βάςθ ςτθν ανάλυςθ τθσ κλθρονομιάσ που 

κα ακολουκιςει ςτθ ςυνζχεια αλλά επίςθσ μασ οδθγεί ςτο ακόλουκο ερϊτθμα, πϊσ αυτό 

                                                           
7
L.P.Hartley, “ The Go-Between” ,1953 
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το εφπλαςτο παρελκόν ηυμϊνεται μζςα ςε ςυγκεκριμζνουσ τόπουσ και άρα γίνεται μια 

ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι εμπειρία και ζνασ τόποσ μνιμθσ; 

Ζχοντασ αναλφςει τθν ρευςτότθτα του παρελκόντοσ ςε ςχζςθ με τθ χριςθ του και 

ςυνδυάηοντασ τθν με τθν κλθρονομιά ωσ τρόποσ ανάδειξθσ  κα ςυνεχίςουμε με τθν  

πραγμάτωςθ τθσ ςφνδεςθσ των εννοιϊν που αναφζραμε παραπάνω δθλαδι τθσ μνιμθσ, 

τθσ ταυτότθτα και τθσ κλθρονομίασ μζςα από το ζργο τθσ Macdonald. Η κεωρία τθσ 

χρθςιμοποιείται ωσ πυλϊνασ ςτθν ανάλυςθ τθσ εργαςίασ κακϊσ θ ίδια παίρνει τισ τρείσ 

αυτζσ ζννοιεσ που τόςο διεξοδικά ζχουν απαςχολιςει τουσ κοινωνικοφσ  επιςτιμονεσ και 

εντοπίηει τθν ςφνδεςθ τουσ δθμιουργϊντασ πλζον μία τρίπτυχθ κεωρία. Ρζραν όμωσ του 

κεωρθτικοφ πλαιςίου που κάνει εντοπίηει και χϊρουσ που λαμβάνει χϊρα θ κεωρία τθσ. Οι 

πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ είναι χαρακτθριςτικό παράδειγμα περιπτϊςεων όπου θ μνιμθ 

χρθςιμοποιείται μζςα από τθν κλθρονομιά για τθν ανάδειξθ τθσ ταυτότθτασ. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ είναι φανερό το φαινόμενο λόγω τθσ μετάβαςθσ που πραγματοποιικθκε με 

τθν πτϊςθ των ςοςιαλιςτικϊν κακεςτϊτων. Επομζνωσ είναι μία κεωρία θ οποία ταιριάηει 

πλιρωσ ςτθν ανάλυςθ τθσ χριςθσ τθσ  μνιμθσ ςτθν μεταςοςιαλιςτικισ Σερβίασ. Με αυτό 

τον τρόπο κα μασ βοθκιςει να αναδείξουμε το επιχείρθμα μασ. 

H Sharon Macdonald (2013) ςτο ζργο τθσ «Memolylands, Heritage and Identity in Europe 

Today» αναφζρει ότι  «Θ Ευρϊπθ ζχει γίνει ζνασ τόποσ αποτελοφμενοσ από μνιμεσ 

(memoryland) παρουςιάηοντασ εμμονι με τθν εξαφάνιςθ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ και τθν 

διατιρθςθ τθσ»(Macdonald, 2013, ςελ 1).Ρρόκειται για μία διαπίςτωςθ τθσ ςυγγραφζα θ 

οποία ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ πωσ θ Ευρϊπθ ςτο ςφνολο τθσ παρουςιάηει μία εμμονι με τα 

προϊόντα ςυλλογικισ μνιμθσ δθλαδι τουσ τόπουσ κλθρονομιάσ, τα μνθμεία, τα μουςεία, 

τισ πινακίδεσ και τα ζργα τζχνθσ. Η χριςθ του όρου εμμονι ςτθν παροφςα διατφπωςθ δεν 

αναφζρεται ςτθν ψυχικι διαταραχι θ οποία χαρακτθρίηει τα άτομα με ιδεο-

ψυχαναγκαςτικι νεφρωςθ αλλά ςτθν επαναλαμβανόμενθ χριςθ του παρελκόντοσ υπό το 

πρίςμα των πολιτιςτικϊν πολιτικϊν του κράτουσ και των πολιτικϊν τθσ μνιμθσ. Σε εκνικό 

επίπεδο  αυτοί οι τόποι μνιμθσ μαρτυροφν τθν ςυμβολι τουσ ςτθν εκνικι ταυτότθτα. 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ καταςκευι  μνθμείων ςτθν ςοςιαλιςτικι 

Γιουγκοςλαβία με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ υπερεκνικισ ταυτότθτασ που πρόςταηε το 

ςοςιαλιςτικό κακεςτϊσ. Με τθν διάςπαςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και τθν ανάδειξθ του 

εκνικοφ χαρακτιρα των κρατιδίων που τθν αποτελοφςαν, τα μνθμεία αυτά ςιμερα ζχουν 

είτε καταςτραφεί είτε εγκαταλειφτεί. Η αλλαγι που πραγματοποιικθκε ςτο γεωπολιτικό 

χϊρο τθσ Γιουγκοςλαβίασ χαρακτθρίςτθκε από τθν απότομθ  ανάγκθ για τθν ενδυνάμωςθ 

του εκνικοφ χαρακτιρα των νζων ανεξάρτθτων κρατϊν. Η καταςκευι νζων μνθμείων 

αποτζλεςε μζροσ τθσ ανάδειξθσ του εκνικοφ χαρακτιρα ενϊ θ χριςθ του ςοςιαλιςτικοφ 

παρελκόντοσ πραγματοποιικθκε ποικιλοτρόπωσ ςε κάκε περίπτωςθ. Στο δεφτερο μζροσ 

τθσ εργαςίασ κα δοφμε τρεισ περιπτϊςεισ μεταςοςιαλιςτικϊν χωρϊν οι οποίεσ 

διαμόρφωςαν ανάλογα τα μνθμεία τουσ ϊςτε να αναδείξουν το παρελκόν τουσ και να 

διαχειριςτοφν αναλόγωσ τθν δφςκολθ κλθρονομιά. 

Η ανάδειξθ του «φαινομζνου τθσ μνιμθσ» ςυνοδεφεται και από τθν ραγδαία ανάπτυξθ τθσ 

«κλθρονομιάσ» και ειδικότερα τθσ χριςθσ τθσ τόςο με υλικοφσ όςο και άυλουσ τρόπουσ και 

μζςα. Το φαινόμενο ςυναντάται ςτο ςφνολο τθσ ευρωπαϊκισ επικράτειασ και ςφμφωνα με 

τθν ζρευνα τθσ ςυγγραφζασ ςε εκνογραφικζσ μελζτεσ τθσ περιοχισ, (Macdonald, 2013, ςελ 
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2) παρουςιάηονται απροςδόκθτεσ «ομοιότθτεσ και ςυςτθματοποιιςεισ» τόςο ςτθν χριςθ 

τουσ όςο και ςτο τελικό προϊόν. Αναφερόμενθ ςε ομοιότθτεσ και ςυςτθματοποιιςεισ θ 

ςυγγραφζασ εννοεί τθν μεκοδευμζνθ  χριςθ του παρελκόντοσ και τθσ μνιμθσ ϊςτε να 

επιτευχκεί  θ εκ νζου κοινωνικι και πολιτικι αλλαγι. Ουςιαςτικά πρόκειται για μία 

πρακτικι που ςυναντάται ςυχνά ςτισ χϊρεσ αυτζσ και παρουςιάηει κοινά χαρακτθριςτικά τα 

οποία ςυναντϊνται ςτισ πολιτικζσ τθσ μνιμθσ.  Ππωσ αναφζρω παραπάνω θ ανάδειξθ τθσ 

εκνικισ ταυτότθτασ των κρατϊν που αποτελοφςαν τθν  Γιουγκοςλαβία παρουςιάηει κοινζσ 

πρακτικζσ όπωσ είναι θ διάλυςθ των Γιουγκοςλαβικϊν μνθμείων και θ αντικατάςταςθ τουσ 

με νζα μνθμεία εκνικοφ τφπου. Οι πολιτικζσ τθσ μνιμθσ όπωσ θ ανάδειξθ των μνθμείων και 

των μουςείων , εκφράηονται μζςα από αυτζσ τισ ομοιότθτεσ και τισ ςυςτθματοποιιςεισ. 

Κατά αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται μία  «αλγεβροποίθςθ» (Craib, 2011, ς. 258) τθσ 

χριςθσ του παρελκόντοσ. Δθλαδι μία αντίλθψθ κατά τθν οποία μία απόλυτθ λογικι 

διάταξθ  υποτίκεται πωσ διζπει τθν κοινωνικι πραγματικότθτα,  θ οποία προβάλλεται από 

τθν καταςκευι των εκνικϊν μνθμείων και είναι θ ςφνδεςθ  με το παρελκόν και διατιρθςθ 

ςτο μζλλον. Συνδυάηεται με τισ κεωρίεσ τθσ ςυνζχειασ που προςδοκοφν να χτίςουν τα 

ςφγχρονα εκνικά κράτθ. Με αυτόν τον τρόπο θ ανάδειξθ των τοπικϊν μνιμων αποκτά 

εργαλειακό χαρακτιρα κακϊσ ςυμβάλει ςτθν νζα κοινωνικι  και πολιτικι καταςκευι.  

Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παρουςία πολλϊν τοπικϊν μνιμων, οι οποίεσ ςτο ςφνολο 

τουσ κακιςτοφν τον Ευρωπαϊκό χϊρο ζνα ςφνολο από μνιμεσ, όπωσ χαρακτθριςτικά 

αναφζρει θ Sharon Macdonald «set of memorylands».Σφμφωνα με τισ κεωριςεισ τθσ 

Macdonaldο ευρωπαϊκό χϊροσ αποτελείται από κατά τόπουσ μνιμεσ, οι οποίεσ 

ολοκλθρϊνουν τθν μορφι τθσ Ευρϊπθσ όμοια με αυτι ενόσ πάηλ. Κάκε τμιμα ι αλλιϊσ 

κομμάτι του πάηλ υποδιαιρείται ςε ζνα άλλο υποςφνολο το οποίο αποτελείται από  τθν 

μνιμθ , τθν κλθρονομιά και τθν ταυτότθτα. Σε αυτι τθν ςχθματικι αναπαράςταςθ θ Σερβία 

αποτελεί από μζρουσ τθσ ζνα κομμάτι του πάηλ το οποίο καταςκευάηει το δικό του ςφνολο 

μνιμθσ βαςιςμζνο ςτο τρίπτυχο. O όροσ που χρθςιμοποιείται από τθν Macdonald  ςτα 

αγγλικά είναι “complex”. Ο όροσ αυτόσ ζχει διττι ςθμαςία. Από τθ μία  χρθςιμοποιείται ωσ 

ςφμπλεγμα για αναδείξει πωσ ςυνδζονται οι τρεισ ζννοιεσ αλλά ςυγχρόνωσ περιγράφεται 

και ωσ μία περίπλοκθ ςυνκικθ . Ρροκφπτει  ωσ περίπλοκθ ςυνκικθ κακϊσ αυτό το ςφνολο 

των τοπικϊν μνθμϊν όταν αναδφεται ςτο ςφνολο τθσ Ευρωπαϊκι μνιμθσ δθμιουργεί 

προβλθματιςμοφσ. Αν και υπάρχει πλθκϊρα μνθμϊν δεν κατορκϊνουν πάντα  να 

νομιμοποιθκοφν ωσ μζροσ τθσ ενιαίασ ευρωπαϊκισ κλθρονομιάσ.  Ζτςι δθμιουργοφνται 

τριγμοί και τριβζσ. Οι μνιμεσ οι οποίεσ προκφπτουν και διαμορφϊνουν τον ευρωπαϊκό 

χάρτθ δεν αποτελοφν τυχαία νοιματα και προβολζσ του παρελκόντοσ. Αποτελοφν μζροσ 

πολιτικϊν και πολιτιςμικϊν διεργαςιϊν ςε τοπικό, εκνικό και υπερεκνικό επίπεδο που 

ςυχνά βρίςκονται ςε αντιπαράκεςθ πρόςφατο παράδειγμα το  ςυνζδριο τθσ  Εςκονίασ και 

θ αντίδραςθ τθσ Ελλάδασ.8 Στθν περίπτωςθ αυτι διακρίνουμε πωσ θ πρόςλθψθ τθσ μνιμθσ 

                                                           
8
Αναφζρομαι ςυνοπτικά ςτο πρόςφατο παράδειγμα του ςυνεδρίου τθσ Εςκονίασ με τίτλο «Η 

κλθρονομιά ςτον 21ο αιϊνα των εγκλθμάτων που διαπράχκθκαν από τα κομμουνιςτικά κακεςτϊτα» 
κατά το οποίο υπιρξαν ζντονεσ αντιδράςεισ από τον υπουργό Δικαιοςφνθσ τθσ Ελλάδασ Σταφρο 
Κοντονι , ο οποίοσ αρνικθκε τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτο ςυνζδριο για λόγουσ περιεχομζνου του 
ςυνζδριο. Ριο ςυγκεκριμζνα με επιςτολι του ανάφερε πωσ δεν μποροφν αν υπάρξουν ςτθν ίδια 
εξίςωςθ τα ναηιςτικά με τα κομμουνιςτικά εγκλιματα. 
http://www.cnn.gr/news/politiki/story/93876/o-kontonis-aperripse-prosklisi-se-synedrio-gia-
egklimata-kommoynistikon-kathestoton-stin-esthonia 
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μζςα από τθν ιςτορία είναι ζνα κζμα το οποίο απαιτεί λεπτοφσ χειριςμοφσ. Αυτό ζχει να ωσ 

αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται τριγμοί ςτισ ςχζςεισ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν κακϊσ δεν 

διαχειρίηονται το παρελκόν μζςα από κοινζσ πολιτικζσ πρακτικζσ.   Ζτςι οι τρεισ ζννοιεσ 

«μνιμθ - κλθρονομιά - ταυτότθτα» ςυνδζονται ςτενά αλλά αυτι θ διαςφνδεςθ και 

τροφοδότθςθ τθσ μίασ από τθν άλλθ δε βρίςκεται πάντα ςε αρμονία. 

 

 

II. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Η  κλθρονομιάσ δρα ςε δφο κυκλϊματα (circuit )το οικονομικό και το πολιτιςτικό κφκλωμα. 

Η κοινωνικο-πολιτικι λειτουργία τθσ κλθρονομιάσ επιδρά ςτο πολιτιςτικό κφκλωμα ενϊ θ 

εμπορικι λειτουργία ςτο οικονομικό κφκλωμα. Το πολιτιςτικό κφκλωμα το οποίο 

αναπτφςςεται εξυπθρετεί τθν κοινωνικι και πολιτικι ςυνοχι τθσ κοινωνίασ μζςα από τθν 

ςφνδεςθ με το παρελκόν και τθν προβολι τθσ «ςυνζχειασ».  Μζςα από τα χαρακτθριςτικά 

τθσ κλθρονομιάσ κατά τον Lowenthal διαφαίνεται θ δράςθ τθσ κλθρονομιάσ ςτθν κοινωνικι 

δομι. Φζρεται ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι κακϊσ ςυντελεί ςτθν κοινωνικι ςυνοχι. 

Η οικονομικι χριςθ τθσ κλθρονομιάσ πραγματοποιείται κατά τθν μετατροπι των μνθμείων 

κλθρονομιάσ ςε καταναλωτικά αγακά. Η εμπορευματοποίθςθ των πολιτιςτικϊν προϊόντων 

αποτελεί ζνα ιδιαίτερο φαινόμενο κακϊσ από τθν μία πλευρά αναπτφςςεται ζνα 

οικονομικό κεφάλαιο το οποίο ρζει εντόσ τθσ κοινωνίασ γεγονόσ το οποίο προκαλεί 

αμθχανία ςτον επιςτθμονικό κφκλο από τθν άλλθ όμωσ πραγματοποιείται θ αυτό-προβολι. 

Η προβολι τθσ ταυτότθτασ ςυγχζεται ςτα δφο κυκλϊματα. Συμβάλει ςτθν ςυνοχι τθσ 

κοινωνικισ ομάδασ ςυγχρόνωσ όμωσ αυτό-προβάλλεται και ςτουσ «άλλουσ» 

ιςχυροποιϊντασ τθν κζςθ τθσ. 

Οι Tunbridge και Ashworth (1996) μζςα  από το ζργο τουσ αναφζρονται ςτθν οικονομικι 

διάςταςθ τθσ κλθρονομιάσ ωσ μίασ παραφωνία. Η κλθρονομιά μετατρζπεται ςε οικονομικό 

αγακό κακϊσ ζχει αναπτυχκεί θ βιομθχανία του τουριςμοφ. Η τουριςτικι κατανάλωςθ 

φανερϊνει ςτοιχεία υπερβολισ. Τθν ίδια υπερβολι ςυναντά κανείσ και ςτθν άλλθ πλευρά 

τθσ παραφωνίασ τθσ κλθρονομίασ θ οποία προβάλλεται από το γεγονόσ πωσ θ κλθρονομιά 

ανικει κάπου. Ο ςυλλογιςμόσ πωσ θ κλθρονομιά ανικει κάπου ςυγκεκριμζνα υπαινίςςεται 

πωσ δεν ανικει πουκενά αλλοφ. Επομζνωσ θ κλθρονομιά χρθςιμοποιείται με κφριο ςτόχο 

τθν ςφνδεςθ τθσ με το εκάςτοτε εκνικό αφιγθμα. Ουςιαςτικά  πρόκειται για μζςο 

διατιρθςθσ  του ζκνουσ κράτουσ.  Με αυτι τθν ζννοια προβάλλει τθν ιδζα τθσ ταυτότθτασ 

ζτςι όπωσ αναλφςαμε παραπάνω. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΥΚΛΩΜΑ
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Η οικονομικι χριςθ τθσ κλθρονομιάσ ςφμφωνα με τον Sack (1992) μετατρζπει τα μνθμεία 

κλθρονομιάσ ςε καταναλωτικά αγακά και ενκαρρφνει αυτι τθ κατανάλωςθ. «Θ κλθρονομιά, 

υλικι και άυλθ αποτελεί τθν πιο ςθμαντικι πθγι για τον διεκνι τουριςμό»(Graham, 2002, 

ςελ 1007). Η κατανάλωςθ πραγματοποιείται ςε διάφορα επίπεδα και με διάφορουσ 

τρόπουσ και ςυνδζεται άμεςα με τθν εξαγωγι του πολιτιςμοφ και τθν κατανάλωςθ του. 

Κατά αυτόν τον τρόπο ο τουριςμόσ λειτουργεί «παραςιτικά» ςτον πολιτιςμό. Τθν 

κατανάλωςθ αυτι αναλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοφ πράκτορεσ οι οποίοι δρουν είτε ςε 

δθμόςιο είτε ςε ιδιωτικό επίπεδο. Ενϊ θ οικονομικι διάςταςθ τθσ κλθρονομιάσ ζχει να 

κάνει με το οικονομικό κεφάλαιο που προκφπτει και το εμπορικό κφκλωμα που 

δθμιουργείται , θ πολιτιςτικι τθσ χριςθ ζχει άμεςθ ςφνδεςθ με τθ κοινωνικο-πολιτικι τθσ 

διάςταςθ.  Αυτι θ ςχζςθ προκφπτει από τθν χριςθ του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ θ οποία 

χαρακτθρίηεται από ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ , και προβάλει νοιματα τα 

οποία επανατοποκετοφνται ςτο παρόν ανάλογα με τισ κοινωνικζσ περιςτάςεισ και 

καταςκευζσ(Graham, 2002, ςελ 1007)). 

Σφμφωνα με τον Lowenthal (1985,1996) το παρελκόν είναι γενικό και θ χριςθ του ωσ 

ιςτορία ι κλθρονομιά εξυπθρετεί αποκλειςτικά κοινωνικά οφζλθ όπωσ και κόςτθ. Ο ίδιοσ 

ςθμειϊνει τα χαρακτθριςτικά του παρελκόντοσ τα οποία ο Graham τα ςυνδζει με τθν 

κλθρονομιά. Ρρϊτο χαρακτθριςτικό είναι θ ιδζα τθσ ςυνζχειασ και ουςιαςτικά τθσ 

εξελιςςόμενθσ και προοδευτικισ  κοινωνικισ ανάπτυξθσ θ οποία προκφπτει από τθν πίςτθ 

ςτθν αρχαιότθτα και τον ςεβαςμό ςτθν προγενζςτερθ κατάςταςθ. Δεφτερον, εντοπίηει τθν 

ζννοια του τόπου. Οι κοινωνίεσ δθμιουργοφν εμβλθματικά τοπία - ςυχνά αςτικά - ςτα οποία 

οριςμζνα αντικείμενα αποκτοφν πολιτιςτικι ιδιότθτα επειδι εκπλθρϊνουν τθν ανάγκθ 

ςφνδεςθσ του παρόντοσ με το παρελκόν ςε μια αδιάςπαςτθ τροχιά. Τρίτον, υπογραμμίηει 

τθν ζννοια τθσ περατότθτασ, δθλαδι τθσ οριοκζτθςθσ του παρελκόντοσ. Ο 

Grahamαναλφοντασ τθν κλθρονομιά τθν ςυνδζει με τθν ζννοια του παρελκόντοσ και τθσ 

προςδίδει τα παραπάνω χαρακτθριςτικά. Με αυτι του τθν μεταφορά , αν και παραβλζπει 

τθν οικονομικι χριςθ, ταυτοποιεί περιςςότερο τθν πολιτιςτικι , και κοινωνικο-πολιτικι 

λειτουργία και χριςθ τθσ κλθρονομιάσ(Graham, 2002, ςελ 1008).Αυτό είναι ςθμαντικό για 

τθν εργαςία μασ κακϊσ μποροφμε να εξετάςουμε ορκότερα τθν χριςθ τθσ γιουγκοςλαβικισ 

κλθρονομιάσ. Ακολουκϊντασ τθν παραπάνω κεωρία και αναλφοντασ τθν περίπτωςθ του 

Μουςείου που μασ απαςχολεί μποροφμε να απαντιςουμε καλφτερα ςτο επιχείρθμα τθσ 

εργαςίασ κακϊσ κα ανιχνεφςουμε ποιο το όφελοσ από τθν χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ. 

Ακολουκϊντασ το ςυνειρμό του Graham , ο οποίοσ εξομοιϊνει το παρελκόν με τθν 

κλθρονομιά ι τουλάχιςτον προβάλλει τα κοινά τουσ χαρακτθριςτικά , οδθγοφμαςτε ςτο 

ςυμπζραςμα τθσ κλθρονομιάσ ωσ  «καταςκευισ». Η καταςκευι αυτι προκφπτει από τθν 

φπαρξθ περιςςοτζρων από μία κλθρονομιά. Ρρόκειται για μια καταςκευι κακϊσ 

διαμορφϊνεται ςτο παρόν αςχζτωσ εάν φζρει ςτοιχεία του παρελκόντοσ. Η καταςκευι 

αυτι ζχει δικά τθσ χαρακτθριςτικά και τρόπο λειτουργίασ ϊςτε να καταςκευάηει τθν δικι 

τθσ εκδοχι πραγματικότθτασ. Το γεγονόσ πωσ θ χριςθ τθσ προςδιορίηεται από το παρόν 

αποτελεί τθν μεγαλφτερθ απόδειξθ τθσ καταςκευισ τθσ. Ο προςδιοριςμόσ είτε αφορά 

άυλεσ είτε υλικζσ μορφζσ κλθρονομιάσ, είναι μία καταςκευι του ςφγχρονου δυτικοφ 

κόςμου οποφ οι διαςτάςεισ του πολλζσ φορζσ ξεπερνοφν τα όρια του κράτουσ όπωσ 
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αποτελεί θ φπαρξθ Διεκνϊν Οργανιςμϊν (UNESCO, en.unesco.org)  οι οποίεσ φζρουν το 

βάροσ του προςδιοριςμοφ και τθσ ταυτοποίθςθσ των ςτοιχείων κλθρονομιάσ. 

Σε εκνικό επίπεδο θ κλθρονομιά ωσ καταςκευι εκπλθρϊνει τθν παραβολι τθσ εκνικισ 

ταυτότθτασ κατά  τθν οποία θ γλϊςςα, θ κρθςκεία, θ εκνικότθτα, ο εκνικιςμόσ και οι κοινζσ 

ερμθνείεσ του παρελκόντοσ χρθςιμοποιοφνται για να ςυνκζτουν κατανοθτζσ αφθγιςεισ 

ζνταξθσ και αποκλειςμοφ που ορίηουν τισ κοινότθτεσ. Η κλθρονομιά χρθςιμοποιείται ωσ 

μζςο για τον προςδιοριςμό του «άλλου» αλλά και του «εμείσ» ωσ ζνα ςφνολο το οποίο 

προβάλει κοινζσ πεποικιςεισ, αξίεσ και ιδανικά. Η καταςκευι τθσ φπαρξθσ του «άλλου» 

αποτελεί κεμελιϊδθσ αξίωμα για τθν ιδζα τθσ ταυτότθτασ. Μία καταςκευι θ οποία 

ςυμπορεφεται  με τθν «φανταςτικι κοινότθτα» του Anderson (1991).Κατά τον Hobsbawm 

και Rangerςτο «θ επινόθςθ τθσ παράδοςθσ»,  μία μελζτθ που εξετάηει τθν φφςθ των 

αναμνθςτιριων τελετϊν, των μουςείων και επετείων  ωσ ζνασ τρόποσ δθμιουργίασ μίασ 

ενιαίασ και ενοποιθτικισ εκδοχισ του παρελκόντοσ που παρζχει κακθςυχαςτικζσ , 

ςυλλογικζσ αφθγιςεισ ικανζσ να αναπλθρϊςουν μία χαμζνθ αίςκθςθ του ανικειν (Γκαηθ, 

2013, ςελ.4). 

Η κλθρονομιά παρουςιάηει ευελιξία τόςο ςτθν καταςκευι τθσ όςο και ςτθν πρόςλθψθ τθσ 

από το ςτοχοποιθμζνο κοινό. Ο λόγοσ που χρθςιμοποιείται από τα ζκνθ κράτθ  δεν 

απαντάται ςτθν πραγματικότθτα αλλά ςτο ότι πρζπει να είναι θ πραγματικότθτα.  

Δθμιουργεί μφκουσ οι οποίοι υιοκετοφνται από τα κοινωνικά ςφνολα, αναπτφςςονται και 

αναπαράγονται. Μζςα από τουσ ιδεολογικοφσ μθχανιςμοφσ που λειτουργοφν εντόσ των 

κρατϊν. Με αυτό τον τρόπο δθμιουργοφν τθν ταυτότθτα τθσ κοινωνίασ που ανικουν. Η 

καταςκευι ζγκειται ςτθν μεκοδευμζνθ δθμιουργία ιδεϊν που ζχουν ςτόχο να εντυπωκοφν 

ςτο κοινωνικό ςφνολο. Χαρακτθριςτικι θ φράςθ «Ζνα βουνό από λάκοσ πλθροφορίεσ 

αποτελεί το ςφνολο των κοινωνιϊν» (Sigmund Freud, 1964, ςελ.268-269) προςδίδει τθν 

πλζον κοινωνικο-πολιτικι διάςταςθ τθσ κλθρονομιάσ , ωσ κοινωνικι καταςκευι.  

Μία άλλθ οπτικι του Lowenthal είναι πωσ για  να κωρθκεί , ωςτόςο , θ ςυγκεκριμζνθ 

καταςκευι, επιτυχθμζνθ κα πρζπει να καταςκευαςτεί με ατζλειεσ ϊςτε να επιτφχει τθν 

ςφνδεςθ τθσ με το «αλθκινό» παρελκόν το οποίο δεν κα πρζπει να παρουςιαςτεί ωσ 

«τζλειο». Υπονοϊντασ πωσ το «τζλειο» δεν ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα, ενϊ 

αντίκετα οι ατζλειεσ δίνουν αλθκοφανι όψθ.  

Σφμφωνα λοιπόν με τον Lowenthal (1998, ςελ 11)θ κλθρονομιά αναβακμίηει 

«αναχρονιςτικά» τθν ανάγνωςθ ςτισ ιδιότθτεσ που κζλουμε να δοφμε ςτισ παλιζσ εικόνεσ 

και τουσ ιρωεσ οδθγϊντασ ςτθν «αποκατάςταςθ» του αντικειμζνου. «Μπερδεφει» το 

παρελκόν ςε ζνα ςφγχρονο μοντζλο κατανόθςθσ. «Ξεχνά» το κακό ι το απροςδόκθτο ι 

ακατανόθτο ςτθν πράξθ τθσ λικθσ και τθσ μαηικοποίθςθσ. «Συγκεντρϊνει» τισ γενεαλογίεσ 

ϊςτε να διατθριςει τθν εξζλιξθ τουσ και να ενιςχφςει τισ αξιϊςεισ ςφμφωνα με τα κλαςικά 

πρότυπα. «Αξιϊνει» τθν υπεροχι ωσ καλι πίςτθ ςτθ κατοχι, τθν ανωτερότθτα και τθν 

αρετισ, όπωσ με τουσ ςθμερινοφσ ανκρϊπουσ του πρϊτου ζκνουσ. Τα χαρακτθριςτικά αυτά 

παρουςιάηουν πόςο «εφπλαςτθ» είναι θ ςφλλθψθ του παρελκόντοσ ςε ςθμείο που οδθγεί 

τθν παραγωγι μυκοπλαςιϊν παρά τθν αναπαραγωγι του παρελκόντοσ. Με αυτι τθσ τθν 

ιδιότθτα θ κλθρονομιά ωκεί το κοινό ϊςτε να γιορτάςει κάποια ςθμεία του παρελκόντοσ 
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και να ξεχάςει κάποια άλλα. Κατά κάποιο τρόπο θ κλθρονομιά ςμιλεφεται με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε το κοινό να τθν καταναλϊςει.  

Κατά όμοιο τρόπο το μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβικισ ιςτορίασ που κα εξετάςουμε αποτελεί 

μζροσ τθσ γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ. Εκκζτοντασ τθν κλθρονομιά αυτι δεν μπορεί 

παρά να αποςκοπεί ςτθ αναπαραγωγι εκείνθσ τθσ εποχισ  με ςτόχο  τθν ςφνδεςθ με το 

παρελκόν ωσ ζνα μζροσ τθσ ςυνζχειασ του Σερβικοφ ζκνουσ. 

Κατά τον ςυγγραφζα θ κλθρονομιά δεν αποτελεί παρά μία μθχανι παραγωγισ ιδεϊν. Ιδζεσ 

αυτζσ υπό τθν πλατωνικι διάςταςθ, ωςτόςο αποτελοφν καταςκευζσ οι οποίεσ υπό το 

κατάλλθλο αποδζκτθ υιοκετοφνται , καταναλϊνονται και τζλοσ διαιωνίηονται εωςότου να 

προκφψει κάποια αλλαγι ςτθν υπάρχουςα κοινωνικι πραγματικότθτα. Ο ρόλοσ τθσ 

κλθρονομιάσ ςτθν κοινωνικι δομι είναι αναπόςπαςτοσ τόςο ςτα ςτοιχεία καταςκευισ τθσ 

όςο και ςτθν κατανάλωςθ τθσ . Κατά αυτό τον τρόπο θ κλθρονομιά δθμιουργεί το κφκλωμα 

το οποίο αναφζραμε παραπάνω ςτθν οικονομικι τθσ διάςταςθ το οποίο τϊρα διευρφνεται 

και ςτθν κοινωνικι τθσ διάςταςθ.  

Το ςφνολο του κυκλϊματοσ αποτελείται από τουσ καταςκευαςτζσ, από το τελικό  προϊόν και 

τζλοσ από τουσ  τελικοφσ αποδζκτεσ. Ρρόκειται για μία καταςκευι θ οποία προςεκτικά ζχει 

δθμιουργθκεί ϊςτε να φζρει όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά τα οποία κα τθν κάνουν 

αποδεκτι για το κοινοφ το οποίο ςτοχεφει. Η κοινωνικι τθσ υπόςταςθ προζρχεται από τθν 

κοινωνικισ τθσ λειτουργία ωσ ςυνδετικόσ ιςτόσ του κοινωνικό – πολιτικοφ ςυςτιματοσ , το 

οποίο χαρακτθρίηει τθν κοινωνικο-πολιτικι τθσ χριςθ. 

Τα μουςεία αποτελοφν ζνα τόπο μνιμθσ ο οποίοσ λειτουργεί όμοια με τον τρόπο που 

αναλφςαμε παραπάνω χρθςιμοποιϊντασ τθν κλθρονομιά με ςτόχο να δθμιουργιςει μία 

ενιαία και ενοποιθτικι εκδοχι του  παρελκόντοσ. Ζχει ενεργι ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι 

και πολιτικι διαςτρωμάτωςθ μίασ ομάδασ κακϊσ μζςα από τθν ζκκεςθ τθσ παράδοςθσ 

δθμιουργεί κοινοφσ τρόπουσ κζαςθσ και εμπειρίασ. Οι επιμελθτζσ των μουςείων 

κυριολεκτικά διαμορφϊνουν τθν ιςτορία επιλζγοντασ πια αντικείμενα αξίηει να 

αποτελζςουν μζροσ μιασ μουςειακισ ςυλλογισ και ποια όχι , κακορίηοντασ με αυτόν τον 

τρόπο τι κα αποτελζςεισ μζροσ τθσ μνιμθσ και τι κα ξεχαςτεί  (Kavanagh, 2000, ςελ 98). Η 

επιλογι των κεμάτων πραγματοποιείται με τρόπουσ όπου εξυπθρετοφν τισ ιδεολογικζσ και 

πολιτικζσ επιταγζσ του παρόντοσ κατά αυτό τον τρόπο επιςφραγίηεται ο ενεργόσ ρόλοσ και 

ενίςχυςθ τθσ μνιμθσ ςτθν κοινωνικι ομάδα.  

Ωςτόςο τα μουςεία εξελίχτθκαν και αυτά με το πζρασ του χρόνου και από εκεί που απλά 

περιμζναμε να μασ ποφνε τι ζγινε τϊρα πάμε ςτα μουςεία για να ζχουμε μια εμπειρία που 

μασ επιτρζπει να «κυμθκοφμε» τι ζγινε(Γκαηι,ςελ 6). Το  εικονικό περιβάλλον του μουςείου   

κακιςτά τον επιςκζπτθ  να δθμιουργιςει μία εμπειρία εκ νζου και να μθν αποκτιςει μία 

απλι μετάδοςθ γνϊςθσ του παρελκόντοσ. Σιμερα τα μουςεία αυτοπροςδιορίηονται όχι όςο 

τόςο ωσ χϊροι που ακολουκοφν μία ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι πεικαρχεία αλλά 

περιςςότερο ωσ μνθμονικοί χϊροι. Οι οποίοι αντανακλοφν τθν μετάβαςθ από τισ κυρίαρχεσ 

αυταρχικζσ αφθγιςεισ ςε μία «οριηόντια, βιωματικι ςχζςθ μεταξφ τόπου , μνιμθσ και 

κοινότθτασ». Βαςικό χαρακτθριςτικό αυτϊν των μουςείων είναι ότι υιοκετοφν ςτρατθγικζσ 

κεατρικισ αναπαράςταςθσ για να προκαλζςουν ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ εκ μζρουσ 

των επιςκεπτϊν. Με αυτόν τον τρόπο είτε καλλιεργοφν μία νοςταλγικι προςζγγιςθ του 
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παρελκόντοσ (Γκαηι , 2010) είτε δθμιουργοφν ςυναιςκθματικι ταφτιςθ – εμπλοκι με 

κφματα ι αναξιοπακοφντεσ (Γκαηι, 2013, ςελ.  6).  

Στθν διαδικαςία αυτι τα αντικείμενα δεν αντιμετωπίηονται ωσ αντικείμενα του παρελκόντοσ αλλά 

μετατρζπονται ςε τεκμιρια που βοθκοφν τθν ανάκλθςθ κοινϊν αναμνιςεων και νοθμάτων μζςω τθσ 

αφθγθματικότθτασ και τθσ επιτελεςτικότθτασ που τα περιβάλλει τϊρα ςτο περιβάλλον του μουςείου 

μνιμθσ. 

Τα υλικά τεκμιρια μνιμθσ (αντικείμενα που ςυνδζονται με κάποιο ιςτορικό γεγονόσ ι 

πρόςωπο , αντικείμενα κακθμερινισ ηωισ παλαιοτζρων χρόνων, memorabilia, κτλ) βοθκοφν 

τον επιςκζπτθ ϊςτε να δθμιουργιςει δικζσ του , εξατομικευμζνεσ αναμνιςεισ από το 

παρελκόν , που λειτουργοφν ωσ ατομικι μνιμθ. Με αυτόν τον τρόπο  κυμοφνται και 

αναςφρουν βιϊματα, ςκζψεισ και ςυγκινιςεισ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ «άμεςθσ , 

προςωπικισ εμπειρίασ, θ οποία ενεργοποιείται με τθν κζαςθ των αντικειμζνων». Τα 

αντικείμενα αποτελοφν ςθμεία αναφοράσ που ςυμβάλουν ςτθν ςυνζχεια τθσ ηωισ. Είναι 

δίοδοι που δθμιουργοφν εμπειρίεσ ηωισ από το παρελκόν. Αποκτοφν νόθμα διότι 

ςυνδζονται με τισ αναμνιςεισ ςυγκεκριμζνων ανκρϊπων. Με αυτόν τον τρόπο ςυμβολίηουν 

εμπειρίεσ ηωισ από το παρελκόν και προβάλλουν ταυτότθτεσ. H Kavanagh (2000,ςελ.106) 

αναφζρει τα παραδείγματα κάποιων θλικιωμζνων αγροτϊν τθσ περιοχισ Belfastςτθν 

Βόρεια Ιρλανδία που παραβίαηαν τα ςχοινιά αςφαλείασ για να αγγίξουν τα άροτρα τθσ 

ζκκεςθσ που παρουςιάηονταν ςτο λαογραφικό μουςείο του Ulster. Τα αντικείμενα ιταν 

τουσ ιταν τόςο οικία όπου τουσ ζδιναν μία αίςκθςθ ταυτότθτασ. Σε άλλθ περίπτωςθ 

αναφζρει θ Νάκου (2010, ςελ. 75) το παράδειγμα τθσ φωτογραφίασ μίασ απλισ κουτάλασ 

ςε ζκκεςθ φωτογραφιϊν ςτο μουςείο Μπενάκθ , θ οποία προκάλεςε ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ 

ςτθν μθτζρασ τθσ , κακϊσ τθσ κφμιςε τα ςυςςίτια του Ερυκροφ Σταυροφ τον καιρό τθσ 

κατοχισ.  

Στα μουςεία κοινωνικι Ιςτορίασ  ςυνδυάηεται θ ζκκεςθ των αντικειμζνων με μαρτυρίεσ 

ανκρϊπων. Η ςυνοδεία αναμνιςεων πραγματικϊν ανκρϊπων βοθκάει ςτθν καλφτερθ 

βίωςθ τθσ εμπειρίασ επομζνωσ και ςτθν καλφτερθ επαφι με το παρελκόν. Στθν μόνιμθ 

ζκκεςθ του «Μουςείου Σχολικισ ηωισ ςτα Χανιά» προφορικζσ μαρτυρίεσ ντόπιων 

εντάχκθκαν ςτθν ζκκεςθ ωσ οργανικό τμιμα τθσ αφιγθςθσ ι ζγιναν οι ίδιεσ εκκζματα 

δίνοντασ φωνι ςε κζματα τθσ ζκκεςθσ που δεν ζχουν αφιςει απτά, υλικά ίχνθ, όπωσ για 

παράδειγμα θ «τιμωρία»(Οικονόμου και  Γκαηι , 2007). 

Στθν περίπτωςθ του μουςείου που εξετάηουμε παρουςιάηονται αφθγιςεισ –μαρτυρίεσ από 

πρϊθν γιουγκοςλάβουσ διαφόρων εκνικοτιτων οι οποίοι κατακζτουν τθν δικι τουσ μνιμθ 

από τθν φπαρξθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Οι ςυνεντεφξεισ  αυτζσ  προβάλλονται ςε ζνα βίντεο 

όπου ο επιςκζπτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να κακίςει και να τισ παρακολουκιςει κακϊσ το 

ίδιο βίντεο αναπαράγεται ςυνεχϊσ. Με αυτόν τον τρόπο το Μουςείο προςκζτει τθν 

προφορικι μαρτυρία ωσ υλικό ενκφμθςθσ για τουσ γνϊςτεσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ είτε  ωσ 

μία πρϊτθ επαφι για τουσ ξζνουσ επιςκζπτεσ.  
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Η εμπορική λειτουργία τησ κληρονομιάσ 

Στο προθγοφμενο κεφάλαιο πραγματοποιικθκε θ ανάλυςθ τθσ κλθρονομιά υπό τθν 

κοινωνικο-πολιτικι τθσ διάςταςθ. Είδαμε τουσ μθχανιςμοφσ καταςκευισ τθσ κατά τον 

Lowenthal και ςε δεφτερο επίπεδο κατά τον Graham. Μθχανιςμοί οι οποίοι ζχουν να 

κάνουν  με τθν χριςθ του παρελκόντοσ και τθν μετατροπι τουσ ςε εφπεπτο υλικό το οποίο 

φζρει τθν ζννοια τθσ κλθρονομίασ. Με τθν καταςκευι τθσ κλθρονομιάσ να δρα ςε άμεςθ 

ςχζςθ με τθν κοινωνικο-πολιτικι διαςτρωμάτωςθ τθσ κοινωνίασ.  

Δεν κα πρζπει όμωσ να περάςει απαρατιρθτθ και θ εμπορικι διάςταςθ τθσ κλθρονομιάσ θ 

οποία ζχει να κάνει με τθν οικονομικι τθσ λειτουργία. Ππωσ αναφζραμε και παραπάνω θ 

οικονομικι τθσ διάςταςθ ολοκλθρϊνεται μζςα από τουσ μθχανιςμοφσ παραγωγισ 

πολιτιςτικϊν προϊόντων και τθσ εμπορευματοποίθςθσ τουσ. Η οικονομικι χριςθ τθσ 

κλθρονομιάσ ςφμφωνα με τον Sack (1992) μετατρζπει τα μνθμεία κλθρονομιάσ ςε 

καταναλωτικά αγακά και ενκαρρφνει αυτι τθ κατανάλωςθ τουσ . « Η κλθρονομιά, υλικι και 

άυλθ αποτελεί τθν πιο ςθμαντικι πθγι για τον διεκνι τουριςμό»(Graham, 2002, ςελ 1007). 

Η εμπορευματοποίθςθ τθσ κλθρονομιάσ ςχολιάςτθκε αρνθτικά από ζνα μζροσ τθσ 

επιςτθμονικισ κοινότθτασ όπωσ είναι θ περίπτωςθ του Greenwood , oοποίοσ ςχολίαςε τθν 

απϊλεια του νοιματοσ τθσ κουλτοφρασ κατά τθν προβολι τθσ (1989,ςελ. 185). Ενϊ   ο 

MacCannel αναφζρεται ςτον τουριςμό ςυνδζοντασ τθν ζννοια τθσ αυκεντικότθτασ. Ειςάγει 

τθν ζννοια τθσ «ςταδιακισ αυκεντικότθτασ» (1989) για να τονίςει το πωσ προςλαμβάνεται 

θ κζαςθ του πολιτιςτικοφ αγακοφ από τον τουρίςτα , δθλαδι ωσ ζνα υποκατάςτατο τθσ 

πραγματικισ υπόςταςθσ. Θεωρεί τον τουριςμό ωσ μία φπαρξθ μετά τθν αυκεντικι – μία 

φπαρξθ που είναι εγγενϊσ καταδικαςμζνθ επειδι, μόλισ παρουςιαςτεί  ςτουσ τουρίςτεσ 

ςταδιακά  μετατρζπεται ωσ κάτι  μθ αυκεντικό. Η υπόκεςθ αυτι βάλλει τόςο τουσ 

τουρίςτεσ που κυνθγοφν να δουν και να βιϊςουν κάτι το πραγματικό όςο και εκείνουσ που 

πλαςάρουν τθν κουλτοφρα τουσ και τθν κλθρονομιά τουσ ωσ οικονομικό αγακό. Ππωσ 

χαρακτθριςτικά αναφζρει ο MacCannel κατ’ αυτό τον τρόπο δθμιουργείται «Ζνα είδοσ 

πατρίδασ για τον τουριςμό», που κζτει  τουσ ερμθνευτζσ του ςε κίνδυνο «μια ξεχωριςτι 

ςφγχρονθ μορφι αποξζνωςθσ, ζνα είδοσ απϊλειασ τθσ ψυχισ» (1992, 168).Αυτι θ ζνωςθ 

βαςίηεται, ςφμφωνα με τον MacCannel, ςε μια διαδικαςία ςτθν οποία φαινόμενα όπωσ θ 

εκνικότθτα και θ αυκεντικότθτα παφουν απλϊσ να "είναι" και να ζχουν χριςιμθ αξία ςτθν 

κακθμερινι ηωι, αλλά αντ'αυτοφ ζρχονται να προςδϊςουν ανταλλακτικι αξία ςε ζνα 

πολιτιςτικό ςφςτθμα που εμποδίηει πολλζσ αξίεσ να αναδειχκοφν κακϊσ υπόκειται ςε ζνα 

ςφςτθμα ανταλλακτικισ αξίασ , καταναλωτιςμοφ και εμπορευματοποίθςθσ. 

Μία πιο διαλλακτικι κζςθ ςε ςχζςθ με τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ κλθρονομιάσ αποτελεί 

θ κζςθ των Johnκαι Jean Comaroff(2009) οι οποίοι προςεγγίηουν το κζμα διαμζςου τθσ 

διαφιμιςθσ. Κατά τουσ ερευνθτζσ οι «πωλιςεισ» των πολιτιςτικϊν αγακϊν όπωσ είναι  θ 

κλθρονομιά εξομοιϊνονται κυριολεκτικά και μεταφορικά με τθν εκνικι διαφιμιςθ. Η 

πϊλθςθ των «εκνικϊν» προϊόντων και χαρακτιρων προβάλουν τθν όψθ του πολιτιςμοφ. 

Με αυτι τθν πϊλθςθ το αγακό δεν χάνει αξία, αντίκετα, θ αξία του αναγνωρίηεται και 

ιςχυροποιείται. Αν και οι ίδιοι προςκζτουν πωσ « θ εκνικι εμπορευματοποίθςθ αποτελεί 

ζνα περίεργο κζμα» (2009, 20). Μιλϊντασ με όρουσ διαφιμιςθσ λοιπόν το προϊόν 
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προβάλλεται και ιςχυροποιείται διαμζςου τθσ διάκεςθσ του ςτο καταναλωτικό κοινό. 

Γίνεται γνωςτό ςτο ευρφτερο κοινό , βγαίνει ζξω από όρια τθσ εκνικισ του εμβζλειασ. Κατ’ 

επζκταςθ εδραιϊνει τθν κζςθ του ςε παγκόςμια πλζον κλίμακα και αποκτά 

αναγνωριςιμότθτα. Η κατανάλωςθ του εκνικοφ προϊόντοσ από ενδογενείσ καταναλωτζσ  

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ιςχυροποίθςθ τθσ εκνικισ ςυνείδθςθσ ενϊ από εξωγενείσ 

καταναλωτζσ τθν κοινι αποδοχι του προϊόντοσ που ιςοδυναμεί με τθν αποδοχι των 

κοινωνικο-πολιτικϊν πλάνων περί εκνικισ ταυτότθτασ. 

Εννοιολογϊντασ τισ λειτουργίεσ τθσ κλθρονομίασ οδθγοφμαςτε ςτθν ςυςτθματικι 

αλλθλεπίδραςθ τθσ οικονομικισ λειτουργίασ με τθν κοινωνικο-πολιτικι λειτουργία, οι 

οποίεσ ςυμβάλουν κατά το ίδιο μζτρο ςτθν διατφπωςθ και προβολι των ταυτοτιτων που 

«εξυπθρετοφν» τθν εκάςτοτε περίπτωςθ. Είτε πρόκειται για κοινωνικο-πολιτικά «brand-

name» είτε για εμπορικά οδθγοφμαςτε ςτθν ίδια λογικι εξιγθςθ τθσ χριςθσ τθσ 

κλθρονομιάσ θ οποία εξυπθρετεί τον τόπο που τθν οικειοποιείται.  

Κατά τθ χριςθ τθσ κλθρονομιάσ , ςφμφωνα πάντα με τισ λειτουργίεσ οι οποίεσ προκφπτουν, 

πραγματοποιείται άμεςθ ςφνδεςθ με τθν ζννοια τθσ ταυτότθτασ και ζνασ από τουσ χϊρουσ 

αυτισ τθσ διαχείριςθσ είναι τα μουςεία. Τα μουςεία προβάλλονται ωσ ζγκυρα και 

νομιμοποιθμζνα. Αποτελοφν  ςφμβολα τθσ εκάςτοτε κοινότθτασ και ςυγχρόνωσ περνάνε τα 

νοιματα που κζλουν χωρίσ κάνουν χριςθ του προφορικοφ λόγου. Σφμφωνα με τθν 

ανκρωπολογία και τθν κοινωνιολογία τα μουςεία είναι προϊόντα του ςφγχρονου κόςμου 

και εμπλζκονται ςτθν διαμόρφωςθ του ςφγχρονου ζκνουσ-κράτουσ. Ρροωκοφν τεχνολογίεσ 

ταξινόμθςθσ και παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν διατιρθςθ των εκνικϊν χαρτογραφθμζνων 

ορίων (Macdonald, 1999,ειςαγωγι). Επομζνωσ τα μουςεία ζχουν ςθμαντικι ανάμειξθ ςτθν 

κοινωνικι ςυνοχι κακϊσ μορφοποιοφν τθν εκάςτοτε κοινότθτα ςφμφωνα με τισ εκνικζσ 

παραβολζσ. Η επιρροι που αςκοφν ζγκειται ςτον διαδραςτικό και αντανακλαςτικό ρόλο 

που ζχουν ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, μζςα από τθν προβολι του πολιτιςμοφ. Ο λόγοσ που 

δεν ςυγκροφονται με τισ κυρίαρχεσ ιδεολογίεσ είναι γιατί αντικζτωσ προβάλλουν τθσ 

ςυμφζρουςεσ  αντιλιψεισ.  

iii.ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

Ζχοντασ αναλφςει τα άλλα δφο ςτοιχεία του ςυμπλζγματοσ ζτςι όπωσ παρουςιάηεται από 

τθν Macdonald ςειρά ζχει θ ζννοια τθσ ταυτότθτασ. Ο όροσ ταυτότθτα προςδιορίηει τα 

επιμζρουσ ςτοιχεία ομάδων ι ατόμων, τα οποία τουσ προςδίδουν μια ςυγκεκριμζνθ 

υπόςταςθ. Αποτελεί τον όρο μζςω του οποίου οι ομάδεσ ι τα άτομα αυτά 

αυτοπροςδιορίηονται, μζςω ςυγκεκριμζνων ομοιογενϊν ςτοιχείων, επιτυγχάνοντασ 

ςυνάφεια των κοινϊν χαρακτθριςτικϊν και τθν διατιρθςθ των τελευταίων από ενδεχόμενο 

κίνδυνο εξάλειψθσ τουσ (Σαρρι,2008).Η άλλθ όψθ τθσ ταυτότθτασ είναι ο 

ετεροπροςδιοριςμόσ, δθλαδι θ διαδικαςία εκείνθ κατά τθν οποία ζνα άτομο ι μια ομάδα 

κατθγοριοποιοφν και αποδίδουν τουσ χαρακτθριςμοφσ τουσ ςτουσ άλλουσ. Οι ταυτότθτεσ, 

γενικά, δεν εμπεριζχουν ςτακερά και αμετάβλθτα ςτοιχεία. Ρρόκειται λοιπόν, για νοθτικζσ 

καταςκευζσ που διαμορφϊνονται ςταδιακά ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε κοινωνικζσ, πολιτικζσ 

και ιςτορικζσ ςυνκικεσ. Στθν ςφγχρονθ κοινωνιολογικι κεωρία θ ζννοια τθσ ταυτότθτασ 

ζχει επεκτακεί  ςτθν ζννοια  «κοινωνικι ταυτότθτα»  θ οποία κακορίηεται από το βακμό 

ςτον οποίο τα άτομα προςδιορίηονται από τθν άποψθ τθσ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ ομάδασ 
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(Cerulo 1997). Οι ςυλλογικζσ ταυτότθτεσ νοοφνται  δθλαδι ωσ  μιασ   ομάδα θ οποία 

προςφζρει οριοκετθμζνθ και ομοιογενι αίςκθςθ του να ανικεισ κάπου. Ρρόκειται για μία 

ςυναιςκθματικισ αίςκθςθ που περιλαμβάνει τθν αίςκθςθ τθσ αλλθλεγγφθσ με τουσ 

ομοίουσ αλλά και τθσ διαφοράσ με τουσ ξζνουσ.  

Η ςχζςθ μνιμθσ και ταυτότθτασ αποτελεί αδιαμφιςβιτθτθ πραγματικότθτα κακϊσ θ μνιμθ 

καλείται ευρζωσ να νομιμοποιιςει τθν ταυτότθτα, διότι θ βαςικι ζννοια κάκε ταυτότθτασ 

ατόμου ι ομάδασ κεωρείται ότι ςτθρίηεται ςτθ μνιμθ (Misztal,2003, ςελ.  133). Η μνιμθ, 

ωσ ςυλλογικι πίςτθ ςε κάποιο όραμα του παρελκόντοσ προβάλλει το  «αλθκινό» ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι τθσ ηωισ τθσ ομάδασ, κεωρείται ότι είναι ο πυλϊνασ τθσ ταυτότθτασ. 

Η κοινωνικι μνιμθ, ςφμφωνα με αυτι τθν προοπτικι, είναι μια ζκφραςθ ςυλλογικισ 

εμπειρίασ που «αναγνωρίηει μια ομάδα, δίνει τθσ μια αίςκθςθ του παρελκόντοσ τθσ και 

κακορίηει τισ προςδοκίεσ τθσ για το μζλλον» (Fentress και Wickham,1992, ςελ.  25). Ζτςι, θ 

μνιμθ, όταν «είναι οργανωμζνθ ςε πρότυπα, ϊςτε να κάνει κάποιο είδοσ ςυνεχισ 

αίςκθςθσ ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο παρόν» (Young, 1988, ςελ 98), γίνεται θ κφρια 

πθγι μιασ ομάδασ ι προςωπικισ ταυτότθτασ. Επιπλζον, θ μνιμθ και θ ταυτότθτα 

εξαρτϊνται ο ζνασ από τον άλλον, κακϊσ όχι μόνο θ ρίηα τθσ ταυτότθτασ ςτθ μνιμθ, αλλά 

και ό, τι κυμόμαςτε κακορίηεται από τθν υποτικζμενθ ταυτότθτα (Gillis 1994, ςελ.  3). 

Η ζννοια τθσ εκνικισ ταυτότθτασ ζγινε αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κοινωνίασ κατά τθν 

εμφάνιςθ των εκνικϊν κρατϊν τον 19ο αιϊνα. Τα ςτοιχεία τα οποία ομογενοποιοφν μία 

ομάδα είναι θ γλϊςςα , θ κρθςκεία, θ κοινι καταγωγι επομζνωσ το κοινό παρελκόν. Η 

ςφνδεςθ τθσ ταυτότθτασ με τθν μνιμθ ορίηεται μζςα από τισ προθγοφμενεσ αναλφςεισ που 

κάναμε κατά τθν ανάγκθ των εκνϊν να διατθριςουν τθν κοινι ταυτότθτα μζςα από το 

κοινό παρελκόν, τθν κοινι καταγωγι και τθν διατιρθςθ αυτισ τθσ ομάδασ-ζκνουσ και ςτο 

μζλλον. Ωσ παράδειγμα τθσ ςφνδεςθσ τθσ  μνιμθσ με τθν ταυτότθτα κατά τθν άνκιςθ τθσ 

εκνικισ ιδζασ είναι θ παρουςία ςτθν κεματολόγια των μυκιςτορθμάτων του 19ου αιϊνα 

πχ???, ενϊ ςτθν κοινωνιολογία είναι γενικά υποτικζμενο ότι θ αφιγθςθ ιςτοριϊν για το 

παρελκόν μασ και θ ζννοια του παρελκόντοσ είναι θ κφρια πθγι του Εαυτοφ (Giddens 

1991). 

 

Βαςικζσ πολιτιςμικζσ μορφζσ που ςυμβάλλουν ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ  - και 

οι οποίεσ πολλαπλαςιάςτθκαν παράλλθλα με τθν εξάπλωςθ του εκνικοφ κράτοσ ςτθν 

Ευρϊπθ ςτα τζλθ του 18ου και 19ου αιϊνα – είναι τα  εκνικά μνθμεία και μουςεία. Τα 

εκνικά μνθμεία που χρθςίμευαν ζτςι ϊςτε να οριοκετοφν ςυγκεκριμζνα γεγονότα, άτομα 

και τοποκεςίεσ ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικά για τθ μνιμθ του ζκνουσ. Είτε πρόκειται για 

μνθμεία ςε μορφζσ ςθμαντικϊν θρϊων τθσ ιςτορίασ είτε για μουςεία θ φπαρξθ τουσ είναι  

ςυνδεδεμζνθ με τθν ζννοια τθσ ταυτότθτασ. Τα επιχορθγοφμενα από το κράτοσ μουςεία 

ςυμβάλλουν ςτθν καταςκευι του ζκνουσ. Τα μουςεία προςδιορίηουν τθν φφςθ του ζκνουσ. 

Είναι οι τόποι όπου καταςκευάηεται θ εκνικι κουλτοφρα και ο πολιτιςμόσ ςθμειϊνοντασ 

τθν διαφορετικότθτα ανάμεςα ςε ζνα ζκνοσ με όλα τα άλλα. Στθν ςφγχρονθ πολιτικι 

ιςτορία θ ζννοια των πολιτικϊν ταυτοτιτων χρθςιμοποιικθκε εκτενϊσ για να εδραιωκεί  θ 

ομοιότθτα και θ ςυνζχεια μιασ ομάδασ ςτον χρόνο. Η αναφορά   του παρελκόντοσ ςτθν 

οικοδόμθςθ των πολιτικϊν ταυτοτιτων, ο εκνικιςμόσ, ο φιλελευκεριςμόσ και ο 
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ςυνταγματικόσ πατριωτιςμόσ είναι οι πιο δθμοφιλείσ μορφζσ πολιτικισ χριςθσ τθσ 

ταυτότθτασ (Booth 1999).  

 

Κατά το παρελκόν θ ταυτότθτα δεν αποτελοφςε τόςο ιδιαίτερο πεδίο ανάλυςθσ κακϊσ οι 

κοινωνίεσ ιταν πιο ςτακερζσ. Ο ρόλοσ τθσ ταυτότθτασ δίνονταν  και δεν αποτελοφςε 

επιλογι ι υιοκζτθςθ.(Misztal, 2003, ςελ.  135) Ωςτόςο, πρόςφατα θ φφςθ των δεςμϊν 

μεταξφ ταυτότθτασ και μνιμθσ ζχει προβλθματιςτεί τεκεί υπό αμφιςβιτθςθ περιςςότερο 

με τθ μείωςθ τθσ κεωρθτικισ και πρακτικισ ςθμαςίασ των κεολογικϊν και κρθςκευτικϊν 

υποκζςεων ωσ ςτακερϊν πθγϊν ταυτότθτασ (Taylor 1989). Τϊρα, θ ταυτότθτα κεωρείται 

προϊόν πολλαπλϊν και ανταγωνιςτικϊν λόγων γεγονόσ που τθν κακιςτά αςτακι, πολλαπλι, 

κατακερματιςμζνθ και αποςπαςματικι. Κατά τθν μεταμοντζρνα αντίλθψθ οι ταυτότθτεσ 

παρουςιάηονται ωσ  ρευςτζσ , πολυδιάςτατεσ και εξατομικευμζνεσ καταςκευζσ. Ρλζον 

αμφιςβθτείται ςυχνά θ νομιμοποίθςθ μιασ ενιαίασ ταυτότθτασ και   κεωρείται κεντρικι 

πτυχι τθσ μεταμοντζρνασ πολιτικισ και των κοινοτιτων. Πταν οι ομάδεσ που βαςίηονται 

ςτισ παλαιότερεσ ιδιωτικζσ ταυτότθτεσ των πολιτϊν (φυλι, εκνικότθτα, ςεξουαλικζσ 

προτιμιςεισ) ανταγωνίηονται για δθμόςια αναγνϊριςθ και νομιμοποίθςθ, τότε οι 

ιςχυριςμοί τουσ ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν κοινι μνιμθ τουσ για τον πόνο, τθν κφμα ι τον 

αποκλειςμό 

Σφμφωνα με τθν Misztal (Misztal, 2003, ςελ.  135) θ ανάγκθ για ςυλλογικι ταυτότθτα ςε 

ςυνδυαςμό με τθν καταςτροφι των παραδοςιακϊν ταυτοτιτων  είναι ζνασ επιπλζον 

παράγοντασ που είναι υπεφκυνοσ για τθ νζα λατρεία τθσ μνιμθσ. Ζτςι, «θ μνιμθ τθσ 

μνιμθσ και θ αβεβαιότθτα ςχετικά με τθν ταυτότθτα πθγαίνουν μαηί» (Megill 1999, ςελ.  

43). Επιπλζον, θ αυξανόμενθ διαφοροποίθςθ και ο κατακερματιςμόσ των κοινωνικϊν 

ςυμφερόντων ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν παγκοςμιοποίθςθ, τισ 

μεταναςτεφςεισ και τισ δθμογραφικζσ αλλαγζσ, αποτζλεςαν τθ βάςθ για μια νζα πολιτικι 

ταυτότθτασ θ οποία παφει να θ  βαςίηεται ςε μια κοινι εμπειρία του παρελκόντοσ και, αντ 

'αυτοφ τισ ρίηεσ τθσ ςε μια κοινι κλθρονομιά που «διυλίηει το παρελκόν ςε εικόνεσ τθσ 

ταυτότθτασ, ςυνδζοντασ μασ με τουσ προμθκευτζσ και τουσ προγόνουσ, με τθ δικι μασ 

νωρίτερα εαυτό , και με τουσ υποςχζςεισ μασ» (Lowenthal 1994, ςελ.  43).Ωςτόςο, θ 

κλθρονομιά ςυνδζεται ςτενά με τθν ανάγκθ μασ για μια αίςκθςθ του παρελκόντοσ, του 

ανικειν και τθσ ταυτότθτάσ μασ και επομζνωσ μπορεί επίςθσ να κεωρθκεί ωσ μια 

δθμιουργικι πράξθ, ςτθν οποία μακαίνουμε από τισ προςπάκειεσ και τισ εμπειρίεσ του 

άλλου (Lowenthal 1994, ςελ. 43). 

Οι πρακτικζσ που ακολουκοφνται για τθν επίτευξθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ  γεννιοφνται με 

τθν δθμιουργία των πρϊτων εκνϊν καρτϊν και ςταδιακά εξαπλϊνονται ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. 

Οι ίδιεσ πρακτικζσ προςλαμβάνονται και από τα ςοςιαλιςτικά κακεςτϊτα. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα θ Γιουγκοςλαβία. Η πίςτθ ςτθν ενότθτα των νότιων ςλαβικϊν εκνοτιτων ςε 

μία κοινι ταυτότθτα θ οποία ξεπερνοφςε τα όρια τθσ εκνικισ και λάμβανε διαςτάςεισ 

υπερεκνικισ ταυτότθτασ εκφράςτθκε με  μνθμεία και δθμιουργιματα τα οποία 

δθμιουργικθκαν αυτι τθ φορά ςτο όνομα του ςοςιαλιςμοφ. Ρρόκειται για μνθμεία 

διάςπαρτα ςτον χϊρο τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβίασ, χαρακτθριςτικισ όψθσ , ογκϊδεισ 

καταςκευζσ από ςκυρόδεμα και ζργα διαφόρων καλλιτεχνϊν. Με τθν πτϊςθ του 
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ςοςιαλιςμοφ και τθν διάςπαςθ τθσ Γιουγκοςλαβία  θ ανάδυςθ των εκνικϊν κρατϊν από το 

1990 και μετά ακολοφκθςε τισ ίδιεσ πρακτικζσ για τθν τόνωςθ των εκνικϊν ταυτοτιτων.  

 

**** 

Ξεκινϊντασ το κεφάλαιο αυτό αναφερκικαμε ςτο γενικότερο πλάνο που εντάςςονται οι 

ζννοιεσ μνιμθ, παρελκόν και κλθρονομιά. Στόχοσ του κεφαλαίου αποτζλεςε θ ανάλυςθ των 

εννοιϊν ϊςτε να φανοφν οι τρόποι που ςυνδζονται και λειτουργοφν ςτο κοινωνικό πλαίςιο. 

Σφμφωνα με τθν Sharon Macdonald θ ευρωπαϊκι επικράτεια ζχει μετατραπεί ςε ζναν χϊρο 

αποτελοφμενο από «μνιμεσ». Οι μνιμεσ αυτζσ λαμβάνοντασ τθν μορφι ενόσ παηλ 

ολοκλθρϊνουν το φαινόμενο τθσ μνιμθσ το οποίο από μζρουσ του πυροδοτεί μία ςειρά 

φαινομζνων όπωσ είναι θ κλθρονομιά και θ ταυτότθτα. Ο λόγοσ που θ μνιμθ λαμβάνει τα 

χαρακτθριςτικά ενόσ φαινομζνου ζγκειται ςτθν ςυνεχόμενθ προβολι προϊόντων 

ςυλλογικισ μνιμθσ όπωσ είναι οι τόποι κλθρονομιάσ, τα μνθμεία, τα μουςεία κτλ. Η 

ςυνεχόμενθ ανάδειξθ των τόπων κλθρονομιάσ ςυνδζεται με τθν ανάδειξθ του παρελκόντοσ. 

Ενϊ θ  παραγωγι πολιτιςτικϊν προϊόντων όπωσ μουςεία, μνθμεία, ιςτορικά τοπία ζχουν 

ςτόχο τθν προβολι τθσ κλθρονομιάσ και τθν ςφνδεςθ τθσ με το παρελκόν . Τα πολιτιςτικά 

προϊόντα είναι τα μζςα προβολισ τθσ κλθρονομιάσ τα οποία ςυνδζουν παρελκόν και παρόν 

λαμβάνοντασ μζροσ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ. Γι’ αυτό το λόγο το φαινόμενο τθσ 

μνιμθσ υποδιαιρζκθκε από τθν Macdonaldςτο τρίπτυχο «μνιμθ, κλθρονομιά και 

ταυτότθτα». Βαςιηόμενοι  ςε αυτιν τθν διαίρεςθ πραγματοποιιςαμε τθν ανάλυςθ των 

εννοιϊν μνιμθ, κλθρονομιά και ταυτότθτα ϊςτε να δοφμε το πϊσ δρουν και 

αλλθλοςυμπλθρϊνονται. 

Η μνιμθ ορίηεται από τουσ ανάλογουσ προςδιοριςμοφσ οι οποίοι ςυγκεκριμενοποιοφν τθν 

χριςθ τθσ. Ζννοιεσ όπωσ «ςυλλογικι μνιμθ» και «κοινωνικι μνιμθ» ειςιχκθςαν ςτθν 

επιςτθμονικι κοινότθτα ϊςτε να προςδιορίςου το πϊσ επιδρά θ μνιμθ ςτθν κοινωνία και 

ςτθν διαμόρφωςθ του κοινωνικοφ πλαιςίου. Η «πολιτιςτικι μνιμθ» ςφμφωνα με τον 

Assman ςυνδζει τουσ τρείσ πόλουσ: μνιμθ, πολιτιςμό και το ςφνολο των ατόμων που 

απαρτίηουν τθν εκάςτοτε κοινωνικι ομάδα. Ανάμεςα ςτουσ τρεισ πόλουσ δθμιουργοφνται 

ςχζςεισ οι οποίεσ ιςχυροποιοφν τθν ςφνδεςθ τθσ μνιμθσ με το κοινωνικό ςφνολο. Η 

δυναμικι τθσ «πολιτιςτικισ μνιμθσ» μζςα από τθν ανάλυςθ του Assman προβάλλει τθν 

οργανικι  τθσ λειτουργία ςτθν κοινωνία κακϊσ αποτελεί τθν ρευςτι ςυνδετικι ουςία θ 

οποία τείνει να ςυγκρατεί τθν κοινωνικι ομάδα και να ορίηει τθν ταυτότθτα τθσ.   

Η φπαρξθ τθσ μνιμθσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ χριςθ τθσ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ 

ςθμειϊνεται με όρουσ καταςκευισ του παρελκόντοσ. Κατά τον Lowenthal θ καταςκευι 

πραγματοποιείται κακϊσ το παρελκόν αποτελεί ζναν άγνωςτο προοριςμό οποφ θ 

μεταφορά του ςτο παρόν δεν μπορεί να γίνει χωρίσ να υπάρξει αλλοίωςθ του νοιματοσ 

του. Οι διαφορετικοί τρόποι προςδιοριςμοφ του παρελκόντοσ οδθγοφν ςτθν διαφορετικι 

πρόςλθψθ επομζνωσ και χριςθ του. Αυτό που υπονοεί ο ςυγγραφζασ είναι πωσ το 

παρελκόν είναι γενικό και θ χριςθ του ωσ ιςτορία ι κλθρονομιά εξυπθρετεί αποκλειςτικά 

κοινωνικά οφζλθ τα οποία από τθν ςειρά τουσ ςτοχεφουν ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ 

πολιτιςτικισ μνιμθσ και των κατ’ επζκταςθ κοινωνικϊν, πολιτικϊν και οικονομικϊν 

παραγόντων.   
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Η κλθρονομιά παρουςιάηεται ωσ καταςκευι λόγω τθσ χριςθσ τθσ θ οποία λαμβάνει χϊρα 

ςε μεταγενζςτερο χρόνο και υπόκειται ςε ςυςτθματοποιιςεισ κατά τθ χριςθ τθσ οι οποίεσ 

τείνουν ςε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ όπωσ είναι θ προβολι τθσ ςυνζχειασ  και θ ανάγκθ τθσ 

ςφνδεςθσ με το παρελκόν.  

Η χριςθ τθσ κλθρονομιάσ πυροδοτεί τθν δράςθ κυκλωμάτων όπωσ το οικονομικό και το 

πολιτιςτικό κφκλωμα. Η κοινωνικο-πολιτικι λειτουργία τθσ κλθρονομιάσ επιδρά ςτο 

πολιτιςτικό κφκλωμα ενϊ θ εμπορικι λειτουργία ςτο οικονομικό κφκλωμα. Το πολιτιςτικό 

κφκλωμα το οποίο αναπτφςςεται εξυπθρετεί τθν κοινωνικι και πολιτικι ςυνοχι τθσ 

κοινωνίασ μζςα από τθν ςφνδεςθ με το παρελκόν και τθν προβολι τθσ «ςυνζχειασ».  Μζςα 

από τα χαρακτθριςτικά τθσ κλθρονομιάσ κατά τον Lowenthal διαφαίνεται θ δράςθ τθσ 

κλθρονομιάσ ςτθν κοινωνικι δομι. Φζρεται ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι κακϊσ ςυντελεί ςτθν 

κοινωνικι ςυνοχι. Η οικονομικι χριςθ τθσ κλθρονομίασ πραγματοποιείται κατά τθν 

μετατροπι των μνθμείων κλθρονομιάσ ςε καταναλωτικά αγακά. Η εμπορευματοποίθςθ 

των πολιτιςτικϊν προϊόντων αποτελεί ζνα ιδιαίτερο φαινόμενο κακϊσ από τθν μία πλευρά 

αναπτφςςεται ζνα οικονομικό κεφάλαιο το οποίο ρζει εντόσ τθσ κοινωνίασ γεγονόσ το 

οποίο προκαλεί αμθχανία ςτον επιςτθμονικό κφκλο από τθν άλλθ όμωσ πραγματοποιείται θ 

αυτό-προβολι.  
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ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Στο πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ αναλφςαμε το ςφμπλεγμα τθσ μνιμθσ , τθσ ταυτότθτασ και 

τθσ κλθρονομίασ. Αφοφ αναλφςαμε το κεωρθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ ςτθν ςυνζχεια κα 

ακολουκιςει ειδίκευςθ ςτον χϊρο που μασ απαςχολεί ϊςτε να διαχειριςτοφμε καλφτερα 

το επιχείρθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ το οποίο αφορά τθν χριςθ τθσ ςοςιαλιςτικισ 

κλθρονομιάσ ςτθν μεταςοςιαλιςτικι Σερβία. Για να φτάςουμε ςτο τελικό ηθτοφμενο το 

οποίο είναι θ Σερβία εν ζτθ 2017 ςτο δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ κα πραγματοποιιςουμε 

μία αναδρομι ςτθν Γιουγκοςλαβία μζςα από ιςτορικά ςτοιχεία αλλά και  μζςα από τισ 

εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα να δοφμε τθν χριςθ των πολιτικϊν τθσ 

μνιμθσ τόςο ςτο ςοςιαλιςτικό όςο και τον μεταςοςιαλιςτικό χϊρο. Θα αναφερκοφμε ςε 

παραδείγματα τθσ μεταςοςιαλιςτικισ κλθρονομιάσ ςε πρϊθν κομμουνιςτικζσ χϊρεσ και ςτο 

τζλοσ κα ςτραφοφμε ςτθν Σερβία. 

Ιςτορική Επιςκόπηςη 

Η Γιουγκοςλαβία αποτζλεςε  μία κοινωνικο-πολιτικι πραγματικότθτα χωρίσ όμοια τθσ. Η 

εξζλιξθ τθσ αποτελεί ζνα τθ ςφνκεςθ παγκόςμιων καταςτάςεων οι οποίεσ ζχουν να κάνουν 

τόςο με το ςχθματιςμό του μετα-πολεμικοφ ςκθνικοφ που ςυχνά ορίηεται ωσ περίδοσ του 

Ψυχροφ Ρολζμου όςο και με εςωτερικζσ και ιδεολογικζσ διαδικαςίεσ αυτοπροςδιοριςμοφ 

μίασ υπο-διαμόρφωςθσ κοινότθτασ μζςα ςτο ςυγκεκριμζνο πολιτικό ςκθνικό. Ο Βϋ 

Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ (1939-1945) ωσ πόλεμοσ εναντίον του φαςιςμοφ με τθν άνοδο των 

διάφορων εκνικιςτικϊν κινθμάτων, θ εφεφρεςθ τθσ υπερεκνικισ ταυτότθτασ και θ 

διαμόρφωςθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ είναι οι κφριοι παράγοντεσ οι οποίοι ςυνετζλεςαν ςτθν 

δθμιουργία τθσ Σοςιαλιςτικισ Δθμοκρατίασ τθσ Γιουγκοςλαβίασ (1943) ωσ τθν «φανταςιακι 

κοινότθτα» που κα αγκάλιαηε τθ νοτιο-ςλαβικι κοινότθτα(Anderson, 1997). 

Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ Ομοςπονδιακισ Σοςιαλιςτικισ Δθμοκρατίασ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ είναι θ ποικιλομορφία που παρουςιάηει αποτελοφμενθ από ζξι 

δθμοκρατίεσ και δφο αυτόνομεσ περιοχζσ. Η πολιτιςτικι ετερογζνεια τθσ μαρτυρείται από 

τθν ςυνφπαρξθ ζξι εκνοτιτων και τριϊν «εκνικϊν μειονοτιτων» , ζκνθ και μειονότθτεσ με 

διαφορετικι παράδοςθ , ιςτορία , πολιτιςμό και επίπεδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

(Rammet, 2002). 
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( O χάρτησ από το ςφγγραμμα τησ  SabrinaPetraRamet  “BalkanBabel” 2002) 

 

Οι ςυνεχόμενεσ ςυνταγματικζσ αλλαγζσ (χρονολογίεσ )προβάλλουν τθν ιδιότυπθ φφςθ τθσ 

χϊρασ με μία ςυνεχόμενθ προςπάκεια εξζλιξθσ ςτο δικό τθσ ηθτοφμενο που δεν είναι άλλο 

από τθν αυτοδιαχείριςθ. Οι ριηικζσ κοινωνικζσ αλλαγζσ είχαν ωσ ςτόχο τθν όλο και πιο 

διευρυμζνθ αυτοδιαχείριςθ θ οποία ζφερε όχι μόνο τθν «κάκετθ αλλά και τθν οριηόντια 

τομι ςυμπεριλαμβάνοντασ όλεσ τισ δομζσ και κεςμοφσ του κοινωνικοφ και πολιτικοφ 

οικοδομιματοσ» (Καλογεράτου, 1989,ςελ. 16). 

Η αντίςταςθ ςτθν περιοχι τθσ Γιουγκοςλαβίασ όπωσ και ςε όλθ τθν βαλκανικι χερςόνθςο 

ζφερε το χαρακτθριςτικό τθσ ανάδειξθσ εμφφλιων εχκροπραξιϊν οι οποίεσ ςτόχευαν ςτθν 

διεκδίκθςθ τθσ εξουςίασ ςτθν μεταπολεμικι ηωι. Οι τςζτνικσ9 του Μιχαιλοβιτσ ιταν το 

αντίπαλο αντιςταςιακό ρεφμα το οποίο πολεμοφςε ςυγχρόνωσ Γερμανοφσ και παρτιηάνουσ 

του Τίτο. Η φπαρξθ δφο αντιςταςιακϊν κινθμάτων ςτθν περιοχι  ζφερε ςτο προςκινιο τα 

οράματα για τθν μετζπειτα διακυβζρνθςθ θ οποία χαρακτθριηόταν από τισ κομμουνιςτικζσ 

βλζψεισ του Τίτο και από τθσ εκνικιςτικζσ τάςεισ του Μιχαιλοβιτσ θ οποίεσ ςτόχευαν ςτθν 

θγεμονία του ςζρβικου ςτοιχείου επί των υπολοίπων εκνοτιτων. Η ρθτορικι του Τίτο ιταν 

                                                           
9
 Αντάρτικθ ομάδα υπό τθν αρχθγεία του  ςζρβου Ντραηα Μιχαιλοβιτσ  θ οποία ζδραςε κατά τον 

ΒϋΡ.Ρ. με ςαφι ιδεολογία για ζνα ομοιογενζσ εκνικό ςερβικό κράτοσ.(Σφζτασ, 2011, ςελ.222) 
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τελείωσ διαφορετικι τονίηοντασ τθν υπερεκνικι διάκεςθ και τθν ελευκερία για 

αυτοδιάκεςθσ. Η ςτρατιωτικι  επιτυχία του Τίτο όπωσ ςθμειϊκθκε ςτισ μάχεσ του ποταμοφ 

Νερζτβα (Μαρτιοσ 1943) και του ποταμοφ Σουτιζςκα (Ιοφνιοσ 1943) ανζδειξαν τθν υπεροχι 

του Τίτο ζναντι του Μιχαιλοβιτσ τθν οποία αντιλιφκθκαν και ςφμμαχοι οι οποίοι δεν 

άργθςαν να εμπλακοφν ςτισ αντιςταςιακζσ ομάδεσ προςφζροντασ υλικοτεχνικό εξοπλιςμό 

πότε ςτθν μία και πότε ςτθν άλλθ. Η υπεροχι του Τίτο ιταν αποτζλεςμα τθσ ςτρατιωτικισ 

δεινότθτασ του ςτθν κατά μζτωπο επίκεςθ, τθσ ρθτορικισ περί αυτοδιάκεςθσ και τθσ 

υλικοτεχνικισ αναδιανομισ με τθν αποχϊρθςθ των Ιταλϊν μετά τθν 

ςυνκθκολόγθςθ.(Σφζτασ,2011, ςελ 240). 

Η γζννθςθ τθσ Δεφτερθσ Γιουγκοςλαβίασ ζλαβε χϊρα τον Νοζμβριο του 1943 κατά τθν 

δεφτερθ «Αντιφαςιςτικι Συνζλευςθ τθσ Λαϊκισ Απελευκζρωςθσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ» θ 

οποία αποφάςιςε τθν αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ ςε ομοςπονδία δθλϊνοντασ: 

Για να εφαρμόςουμε τθν αρχι τθσ κυριαρχίασ των εκνϊν τθσ Γιουγκοςλαβίασ, για να αποτελζςει τθν 

πραγματικι όλων των εκνϊν και να μθν  γίνει ποτζ ςφαίρα οποιαςδιποτε θγεμονικισ κλίκασ, θ 

Γιουγκοςλαβία κα ανοικοδομθκεί με βάςθ τθν αρχι τθσ ομοςπονδίασ, πράγμα πράγμα που 

αποτελζςει εγγφθςθ για την πλήρη ιςοτιμία των Σζρβων , Κροατϊν, Σλοβζνων, Μακεδόνων και 

Μαυροβουνίων(…)(Σφζτασ,2011, ςελ 230) 

Η αναγνϊριςθ τθσ κυριαρχίασ του Τίτο και  θ ανάδειξθ τθσ «Αντιφαςιςτικι Συνζλευςθ τθσ 

Λαϊκισ Απελευκζρωςθσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ» ωσ κυρίαρχθ εξουςία τθσ Γιουγκοςλαβίασ με 

τον ςτρατό των παρτιηάνων ωσ τον ςτρατό τθσ Γιουγκοςλαβίασ ςιμαινε και τθν νίκθ του 

οράματοσ του Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ Γιουγκοςλαβίασ  υπό τθν κακοδιγθςθ ενόσ πολφ 

ικανοφ ςτρατθγοφ και θγζτθ , οποίοσ αφινοντασ πίςω του τισ εκνικιςτικζσ παραβολζσ τθσ 

εποχισ οραματίςτθκε και ζφερε εισ πζρασ τθν δθμιουργία ομοςπονδιακισ 

πραγματικότθτασ. 

Το ςφνταγμα του 1946 αποτελεί αντίγραφο του Σοβιετικοφ ςυντάγματοσ ενϊ το πενταετζσ 

πλάνο 1947-1951 ενεργοποιείται ςφμφωνα με τα ηθτοφμενα τθσ ςοβιετικισ ζνωςθσ 

διαμορφϊνοντασ τθν γιουγκοςλαβικι κοινωνία ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τθν ςοβιετικι. Με 

τθν αγροτικι μεταρρφκμιςθ μικρά εκτάρια γθσ μοιράηονται ενϊ θ αγροτικι παραγωγι 

παίρνει τθν μορφι ςοφχόη και κολχόη10. Το πενταετζσ πλάνο δίνει ϊκθςθ ςτθν αγροτικι 

παραγωγι ενϊ αφινει πίςω τθν εκβιομθχάνιςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Στθ πράξθ αυτό 

καταμαρτυρεί τθν διάκεςθ του Στάλιν για δθμιουργία αγροτικι ηϊνθσ με ςκοπό τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ (Μαροφδασ, 1989, ςελ 55-66). Από το 1946 ζωσ το 

1949 θ εποχι που χαρακτθρίςτθκε ωσ «διοικθτικι» , «ςταλινικι περίοδοσ» και «περίοδοσ 

του διοικθτικοφ ςοςιαλιςμοφ». Χαρακτθριςτικά τθσ περιόδου είναι θ ανάπτυξθ τθσ 

κρατικισ Γραφειοκρατίασ , θ πλιρθσ κατοχι των Μεςϊν Ραραγωγισ από το κράτοσ και θ 

μθδενικι κατοχι εξουςίασ από τον λαό.(Καλογεράτου, 1989, ςελ 142). 

Η ριξθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ με τθν Σοβιετικι Ζνωςθ το 1948 αποτελεί το πιο ςθμαντικό 

γεγονόσ τθσ γιουγκοςλαβικι κοινωνίασ(Μαροφδασ, 1989) , πραγματοποιϊντασ ζνα 

αντίκτυπο παγκόςμιου βελθνεκοφσ φζρνοντασ αλλαγζσ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ τθσ εποχισ. Η 

ριξθ που πραγματοποιικθκε ζχει χαρακτθριςτεί είτε ωσ «ιδεολογικι ριξθ» είτε ωσ ριξθ 
                                                           
10

 Ρρόκειται για τισ δφο μορφζσ τθσ κοινωνικισ ιδιοκτθςίασ  ςτθν ΕΣΣΔ  και ςτισ Λαϊκζσ Δθμοκρατίεσ 
οι οποίεσ αποτελοφν ζνα πρϊιμο ςτάδιο του κομμουνιςμοφ. 
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ςτα πλαίςια τθσ διεκνοφσ πολιτικισ. Κατά βάςθ αυτό το οποίο διαφαίνεται ωσ αιτία  είναι θ 

θγετικι ςτάςθ του Στάλιν ςτα ςχζδια τθσ Γιουγκοςλαβίασ και όχι τόςο οι  ιδεολογικζσ 

διαφορζσ. Το ςχζδιο του Τίτο για τθν ίδρυςθ τθσ «Γιουγκοςλαβίασ των Νοτιοςλάβων» 

ζδειξε τθν τάςθ τθσ πολιτικισ ανεξαρτθςίασ τθσ Γιουγκοςλαβίασ ζναντι τθσ ΕΣΣΔ. Η ιδζα τθσ 

βαλκανικισ ομοςπονδίασ ζδειχνε τθν γιουγκοςλαβικι επιρροι ςτα βαλκάνια ενϊ θ 

περίπτωςθ τθσ Βουλγαρίασ ωσ θ 7θ ομοςπονδία ζκρουςε το κϊδωνα του κινδφνου ςτον 

Στάλιν. Ο πολιτικόσ ελιγμόσ του Τίτο να αρνθκεί το «Σχζδιο Μάρςαλ» ανικει ςτθν πολιτικι 

του οξυδζρκεια κακϊσ «προαιςκάνκθκε τθν παγίδα του Στάλιν» .(Μαροφδασ, 1989, ςελ 

61). 

Ο απόθχοσ τθσ ριξθσ ςτθν πράξθ τθσ Γιουγκοςλαβικι πραγματικότθτασ είχε ωσ αποτζλεςμα 

τθν άμεςθ επαναδραςτθριοποίθςθ τθσ εργατικισ τάξθσ. Από το 1949 κεςπίηονται τα 

εργατικά ςυμβοφλια μζςα ςτισ επιχειριςεισ ενϊ με το ςφνταγμα του 1953 

πραγματοποιείται ο μαραςμόσ του κράτουσ ενϊ ςτθν πράξθ ςθμαίνει ο «μαραςμόσ του 

κόμματοσ» Με τθν παγίωςθ του κεςμοφ τθσ εργατικισ αυτοδιαχείριςθσ  και τθν εξζλιξθ του 

ς ςοςιαλιςτικι αλλάηει όλο το πολιτικό ςφςτθμα .Η ομοςπονδιακι οργάνωςθ του κράτουσ 

διατθρείται όπωσ και θ κρατικι υπόςταςθ των Δθμοκρατιϊν που τθν ςυναποτελοφν. 

Ουςιαςτικά οι Δθμοκρατίεσ μετατρζπονται από πολιτικζσ οντότθτεσ ςε «κοινωνικζσ 

κοινότθτεσ εργαηομζνων» κακϊσ ορίηονται  οι Δθμοκρατίεσ ωσ «κράτθ του εργαηόμενου 

λαοφ» .(Καλογεράτου, 1989, ςελ 142). 

Η μερικι διάλυςθ του κράτουσ ανακθρφχτθκε ςτισ αρχζσ του 1953 από το γιουγκοςλαβικό 

ομοςπονδιακό κοινοβοφλιο. Ρραγματοποιικθκε μζςα από τον αποκεντρωτιςμό. Ρολλοί 

κεντρικοί οργανιςμοί εξαφανίςτθκαν και πολλά υπουργεία (προγραμματιςμοφ, γεωργίασ, 

εκνικισ παιδείασ κ.α.) ενϊ διατθρικθκαν μόνο οι οργανιςμοί που αφοροφν τθν εκνικι 

άμυνα , αςφάλεια επικρατείασ , εξωτερικϊν ςχζςεων , το κοινοβοφλιο και θ εκνικι 

τράπεηα. Δθμιουργικθκαν μία ςειρά από αποκεντρωμζνουσ τοπικοφσ οργανιςμοφσ οι 

οποίοι εκλζγονταν δθμοκρατικά. Οι οργανιςμοί αυτοί ιταν τα εργατικά ςυμβοφλια 

διαχείριςθσ μζςα ςτα εργοςτάςια και τα ςυμβοφλια των  παραγωγϊν. 

Με ανάλογο τρόπο άλλαξε και θ δομι του κόμματοσ. Μζςα από μία ςειρά αλλαγϊν 

προςπάκθςαν να προχωριςουν ςτον μαραςμό του κόμματοσ το οποίο ςυγχρόνωσ 

μετονομάςτθκε ςε Ζνωςθ Γιουγκοςλάβων Κομμουνιςτϊν. Μία ςειρά αλλαγϊν που είχαν 

ςκοπό τθν ευρφτερθ αποκζντρωςθ του ςυςτιματοσ. Κυριότερο όλων ιταν θ αποδυνάμωςθ 

του κόμματοσ ζναντι των τοπικϊν οργανϊςεων. Το Κόμμα πλζον είχε κζςθ κεματοφφλακα 

ενϊ τθν ουςιαςτικι άςκθςθ εξουςίασ αναλάμβαναν από τισ τοπικζσ οργανϊςεισ οι οποίεσ 

ιταν ελεφκερεσ να πράξουν ανάλογα των αναγκϊν τουσ. Ραράλλθλα, όπωσ κα 

ςυηθτιςουμε παρακάτω, ςχετίηεται και με μια νζα προςζγγιςθ ςτο παρελκόν και τθν 

ιςτορικι κλθρονομιά. 

 

Η καταςκευή τησ ςοςιαλιςτικήσ κληρονομιάσ.  

Στο προθγοφμενο κεφάλαιο είδαμε ότι θ διαμόρφωςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ ιταν ζνα 

πρότηεκ με αρχιτζκτονα τον Τίτο. Η καταςκευι του γιουγκοςλαβικοφ λαοφ ζπρεπε να 

επαναπροςδιορίςει το παρελκόν των εκνοτιτων που τον αποτελοφςαν. Βζβαια αυτόσ ο 



33 
 

επαναπροςδιοριςμόσ δεν βαςίςτθκε ςε λευκό χαρτί. Για τθν δθμιουργία και τθν επικράτθςθ 

τθσ υπερεκνικισ ταυτότθτασ των Γιουγκοςλάβων ζπρεπε να καταςκευαςτεί το υπερεκνικό 

όραμα το οποίο ςυμπεριλάμβανε  κοινι γλϊςςα , κοινζσ παραδόςεισ και τρόπουσ ηωισ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα οι πολιτιςμικζσ διαδικαςίεσ είναι αυτζσ οι οποίεσ αποτζλεςαν τθν 

κεντρικι βάςθ για τθν οικοδόμθςθ του γιουγκοςλαβικοφ ζκνουσ.  

Σφμφωνα με τον Andrew Baruch Wachtel (1998) ζλαβαν χϊρα μία ςειρά διαδικαςιϊν κατά 

τισ οποίεσ θ πολιτικι θγεςία προςπάκθςε να δθμιουργιςει ςτουσ πολίτεσ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ μία κοινι αίςκθςθ τθσ πολιτικισ τουσ ταυτότθτασ. Η πολιτικι αυτι 

ταυτότθτα κα ολοκλιρωνε τθν υπερεκνικι διάςταςθ θ οποία κα ςυνιρχε και κα ςυνζδεε 

τισ ιδθ υπάρχουςεσ νότιεσ ςλάβικεσ κουλτοφρεσ. Κατά τθν μελζτθ του επικεντρϊνεται ςε 

τζςςερεισ ςυνιςτϊςεσ οι οποίεσ κα ολοκλιρωναν τθν υπερεκνικι ενότθτα. Η πρϊτθ είναι οι 

γλωςςικζσ πολιτικζσ που λειτοφργθςαν  για να δθμιουργιςουν μια κοινι εκνικι γλϊςςα. 

Πντασ ζνα δφςκολο εγχείρθμα λόγω των διάφορων εκνικϊν καταβολϊν επικράτθςε θ 

ενιαία ςερβο-κροατικι γλϊςςα .Δεφτερθ είναι θ επικράτθςθ ενόσ γιουγκοςλαβικοφ 

λογοτεχνικοφ και καλλιτεχνικοφ κανόνα που ενςωμάτωςε τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά τθσ 

εκνικισ ενότθτασ, δθλαδι πραγματοποιικθκαν γλωςςικζσ μεταρρυκμίςεισ με ςτόχο να 

εκςυγχρονιςτοφν και να ομογενοποιθκοφν οι διάφορεσ ςλαβικζσ γλϊςςεσ και ιδίωσ θ 

ςζρβικι και θ κροατικι. Τρίτθ είναι θ  εκπαιδευτικι πολιτικι, και πιο ςυγκεκριμζνα θ 

διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ και τθσ ιςτορίασ ςτα ςχολεία  και τζταρτθ θ   παραγωγι νζων 

λογοτεχνικϊν και καλλιτεχνικϊν ζργων. Αυτζσ οι τζςςερεισ ςυνιςτϊςεσ αποτζλεςαν τθν 

μεκοδολογίασ για τθν καταςκευι τθσ γιουγκοςλαβικισ ταυτότθτασ ωςτόςο θ κοινι 

ςυνείδθςθ είχε τθν βάςθ τθσ ςτθν χριςθ του παρελκόντοσ.  

Η προπολεμικι ατηζντα δθμιοφργθςε ωσ ζνα βακμό ζνα παρελκόν με εκνικά 

χαρακτθριςτικά για κάκε κοινότθτα και  καλλιζργθςε κάποιεσ κοινζσ προςδοκίεσ για το 

μζλλον αλλά δε μπόρεςε εξαιτίασ του πολζμου να τα κάνει ςυνείδθςθ. Ζτςι ο Τίτο και το 

νζο κακεςτϊσ  ζπρεπε να αναλάβει αυτό το ζργο αλλά και να το ςυνεχίςει δίνοντασ του τα 

ιδεολογικά χαρακτθριςτικά που ο ίδιοσ και θ κυβζρνθςι του πρζςβευαν. Η περίοδοσ που 

χρθςιμοποιικθκε για αυτι τθν κοινωνικι μθχανικι μζςα από τθ μνιμθ είναι θ περίοδοσ 

του Β’ΡΡ και θ εποποιία τθσ αντίςταςθσ που ανζδειξε άλλωςτε τον Τίτο ςε αδιαμφιςβιτθτο 

πατζρα του νζου ζκνουσ 

Κεντρικό γεγονόσ λοιπόν ςτθν ανάδειξθ μιασ  νζασ ςοςιαλιςτικισ μνιμθσ είναι  αντίςταςθ 

ςτθν περιοχι τθσ Γιουγκοςλαβίασ όπωσ και ςε όλθ τθν βαλκανικι χερςόνθςο που ζφερε το 

χαρακτθριςτικό τθσ ανάδειξθσ εμφφλιων εχκροπραξιϊν οι οποίεσ ςτόχευαν ςτθν 

διεκδίκθςθ τθσ εξουςίασ ςτθν μεταπολεμικι ηωι. Η  χριςθ τθσ μνιμθσ τθσ αντίςταςθ 

λειτοφργθςε ωσ ςυνεκτικόσ ςφνδεςμοσ ςτθν δθμιουργία τθσ εκνικισ ταυτότθτασ των 

Γιουγκοςλάβων . Η μνιμθσ τθσ αντίςταςθσ  χρθςιμοποιικθκε επανειλθμμζνα από όλα τα 

εκνικά κράτθ με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινισ εκνικισ ταυτότθτασ. Για τον λόγο αυτό 

δθμιουργικθκαν μνθμεία τα οποία ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν ιςχυροποίθςθ ςυτι. 

Τα μνθμεία τα οποία δθμιουργικθκαν ςτθν Γιουγκοςλαβικι επικράτεια υπό τον 

χαριςματικό Josip Broz Tito(1892-1980)  αποτελοφν τόπουσ υπενκφμιςθσ του 

αντιςταςιακοφ αγϊνα και τθσ επιτυχίασ του ιδίου ζναντι των ναηιςτικϊν δυνάμεων και του 

αντιπάλου του Μιχαιλοβιτσ. Αποτζλεςαν  φόρο τιμισ προσ τα πεδία μάχθσ του Β’ 
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Ραγκοςμίου πολζμου και των ςτρατοπζδων ςυγκζντρωςθσ ςτθ χϊρα. Τα εν λόγο 

αγάλματα-μνθμεία χτίςτθκα τθν δεκαετία του  ’60 και 70’. Κατά τθν περίοδο εκείνθ 

υιοκετικθκε μία πιο κεντρικι πολιτικι ςτα πλαίςια τθσ ενίςχυςθσ ενόσ κεντρικοφ 

πολιτιςμικοφ μοντζλου κατά τθν οποία οι εκνικζσ καταβολζσ κα μειωνόντουςαν ςε 

ςφγκριςθ με τθν Γιουγκοςλαβικι ιδιότθτα (Wachel, 1995, ςελ. 142).Ρρόκειται για ογκϊδεισ 

δθμιουργίεσ διάςπαρτεσ ανά τθν γιουγκοςλαβικι επικράτεια.

Μνθμείο ςε πάρκο τθσ πόλθσ 

(1963) Νισ τθσ ερβίασ: το χϊρο αυτόν τθν περίοδο 1942-44 εκτελζςτθκαν από Γερμανοφσ 

ςτρατιϊτεσ χιλιάδεσ ζρβοι, Ρομά και Εβραίοι.11 

Τα μνθμεία αυτά ιταν παραγγελίεσ του ίδιου του Τίτο από διάφορουσ καλλιτζχνεσ, 

αναγερμζνα ςε φυςικά τοπία προκαλϊντασ δζοσ ςτουσ επιςκζπτεσ. Η επιςκεψιμότθτα ςτα 

μνθμεία ιταν αρκετά μεγάλθ ϊςτε ςταδιακά άρχιςε ο Τίτο να διοργανϊνει γιορτζσ και 

πανθγφρια γφρω από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργικθκε μία «παράδοςθ» θ οποία 

δεν υπιρχε ςτο παρελκόν  ωςτόςο ςυνζβαλε ενεργά ςτθν ςφνδεςθ τθσ μνιμθσ με τθν 

κλθρονομιά. Η μνιμθ τθσ αντίςταςθσ ζλαβε υλικι μορφι μζςα από τα μνθμεία τα οποία 

φζρονταν ωσ κλθρονομιά (Ραλόγου, 2016). Οι δφο αυτζσ ζννοιεσ ενίςχυαν τθν 

γιουγκοςλαβικι ταυτότθτα. Ακολουκϊντασ το επιχείρθμα τθσ Macdonald επανζλαβε 

ςυνοπτικά για να αναδείξεισ τθ ςφνδεςθ με αυτό που λεσ εδϊ για τθν ςχζςθ που 

δθμιουργείται ςτισ ζννοιεσ μνιμθ – κλθρονομιά -  ταυτότθτα βλζπουμε πωσ θ πολιτικι 

πολιτιςμοφ που ακολοφκθςε ο Τίτο αντικατοπτρίηει πλιρωσ  το ςφμπλεγμα αυτό. Ο τόποσ 

μνιμθσ που δθμιοφργθςε μζςα από τα μνθμεία τθσ αντίςταςθσ μετατράπθκε ςε 

κλθρονομιά και ςυνζβαλε άμεςα ςτο κζμα τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ του Γιουγκοςλάβου 

μζςα από τισ διαδικαςίεσ δθμιουργίασ κοινισ αίςκθςθσ τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ που 

αναλφςαμε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο.   Το γιουγκοςλαβικό αφιγθμα, δθλαδι θ ζνωςθ 

των νότιων Σλάβων υπό τθν υπερεκνικι ταυτότθτα  εντάχκθκε ςτθν κοινωνία και μζςα από 

τισ επίπλαςτεσ παραδόςεισ ςυνζχιςε να αποτελεί ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα ςτισ 

διαφορετικζσ εκνότθτεσ. Τθν ίδια περίοδο και ιδρφκθκε το Μουςείο τθσ Επανάςταςθσ των 

Γιουγκοςλαβικϊν Εκνϊν και των Εκνοτικϊν Μειονοτιτων, το 1959 με διάταγμα του Josip 

Broz Tito, πρόεδρο τθσ Γιουγκοςλαβίασ, ωσ εκνικό μουςείο που κα διερευνιςει και κα 

                                                           
11

https://originsmag.wordpress.com/2016/10/10/%CE%BE%CE%B5%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B

1-%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-
%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C/ 
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παρουςιάςει τθν ανάπτυξθ και τον αγϊνα του εργατικοφ κινιματοσ ςτο ζδαφοσ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ.  

Το Μουςείο ςυνζλεξε ιςτορικό υλικό από όλθ τθ χϊρα. Εκτόσ από τισ βαςικζσ 

δραςτθριότθτεσ, οργανϊκθκαν πολλζσ εκκζςεισ, προβολζσ ταινιϊν, διαλζξεισ, κζματα από 

τθν ιςτορία του εργατικοφ κινιματοσ και για λίγα χρόνια λειτοφργθςε και ωσ κζατρο . Η 

κεματολογία κατά τθν εποχι εκείνθ εξυπθρετοφςε τισ ανάγκεσ τθσ εποχισ για τθν 

δθμιουργία ενόσ πολιτιςμοφ «Αδελφότθτασ και Ενότθτασ» (Brotherhood and Unity) 

(Wachel, 1995, ςελ. 142) οποφ το εργατικό κίνθμα και θ κζςεισ εργαςίασ αποτελοφςε μζροσ 

τθσ πολιτικισ που ακολουκικθκε για τθν εδραίωςθ τθσ υπερεκνικισ ταυτότθτασ και το 

απόγειο τθσ πολιτικισ αυτισ χρονολογείται από το 1945-1962. Το μουςείο αυτό υπάρχει 

μζχρι και ςιμερα ςτθν πόλθ του Βελιγραδίου, ζχοντασ ενεργό ρόλο ςτθν πολιτιςτικι 

ατηζντα τθσ χϊρασ μζςα από τισ εκκζςεισ που φιλοξενεί. Αποτελεί ζνα από τα τρία ςτοιχεία 

που ςυναποτελοφν το Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ. Η κεματολογία του ςιμερα 

αντλείται από το γιουγκοςλαβικό παρελκόν με πιο ευρεία μάτια κακϊσ ο ρόλοσ του είναι θ 

ανάδειξθ τθσ γιουγκοςλαβικισ κλθρονομίασ και το πλοφςιο ςε υλικό απόκεμα παρελκόν 

τθσ.  

Ρζραν από τθν καταςκευι μουςείων ζνα άλλο μζςο το οποίο ςυνζβαλε ςτθν διαμόρφωςθ 

του γιουγκοςλαβικοφ πολιτιςμοφ είναι ο κινθματογράφοσ. Κατά τισ δεκαετίεσ αυτζσ ο 

κινθματογράφοσ χρθςιμοποιικθκε από τθν κεντρικι θγεςία για τθν εξυπθρζτθςθ του 

εκνικοφ αφθγιματοσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Η εκνικοποίθςθ του κινθματογράφου τα πρϊτα 

χρόνια τθσ Γιουγκοςλαβίασ ςυνδζκθκε με τθν Σοβιετικι παραγωγι και ακολουκοφςε το 

Σοβιετικό πρότυπο. Με τθν ριξθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ με τθν Σοβιετικι Ζνωςθ το 1948 

πραγματοποιικθκε το άνοιγμα με τθν δφςθ. Κατά τθν περίοδο καταςκευάηονται ταινίεσ οι 

οποίεσ ζχουν να κάνουν με το εκνικό αφιγθμα τθσ Γιουγκοςλαβίασ το οποίο ςτθρίηεται 

ςτον Β’ Ρ.Ρ. Οι ταινίεσ αυτζσ αποτελοφν μζχρι και ςιμερα μζροσ τθσ γιουγκοςλαβικισ 

κλθρονομιάσ. Σε επόμενο κεφάλαιο κα αναφερκϊ ςε μία υπαίκρια ζκκεςθ με αφιζρωμα 

ςτον γιουγκοςλαβικό κινθματογράφο που  ζλαβε χϊρα το καλοκαίρι του 2017 ςτθν πόλθ 

του Βελιγραδίου.  

Με τθν διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και τα αιματθρά επειςόδια που ακολοφκθςαν 

ανάμεςα ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ ομοςπονδίασ , οι επιςκζψεισ ςτα μνθμεία μειϊκθκαν. Σιμερα 

αποτελοφν χϊρουσ εγκαταλελειμμζνουσ. Η χριςθ τουσ ςταμάτθςε να εξυπθρετεί τισ 

κοινωνικζσ ανάγκεσ. Το τρίπτυχο μνιμθ – κλθρονομιά- ταυτότθτα όπωσ είχε διαμορφωκεί 

μζχρι τότε διαλφκθκε κακϊσ ζπαψε να εξυπθρετεί τισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ ανάγκεσ 

διατιρθςθσ τθσ ομοιογζνειασ ανάμεςα ομοςπονδιακι κοινότθτα. Η Σερβία ιταν από τα 

τελευταία κράτθ μαηί με το Μαυροβοφνιο που προςπάκθςε να διατθριςει ηωντανι τθν 

γιουγκοςλαβικι ταυτότθτα μζχρι και τθν ανεξαρτθςία τθσ το 2006.Στθν παροφςα εργαςία 

εξετάηεται κατά πόςο ςτθν μεταςοςιαλιςτικι τθσ πορεία οικειοποιείται αυτό τθσ το 

παρελκόν. Σταδιακά θ ζννοια τθσ γιουγκοςλαβικισ ταυτότθτασ ςταμάτθςε να υφίςταται 

κακϊσ δεν υπιρχε ο κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ που κα τθσ ζδινε νόθμα. Οι εκνικζσ ταυτότθτεσ 

ζπρεπε να υπερνικιςουν τθν γιουγκοςλαβικι ταυτότθτα που με τόςο κόπο είχε χτίςει ο 

Τίτο και το επιτελείο του. Για αυτό τον λόγο οι εκνικζσ κυβερνιςεισ προχϊρθςαν ςε 

διάλυςθ των γιουγκοςλαβικϊν ςτοιχείων ϊςτε να ενιςχφςουν τα τοπικά εκνικά 
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χαρακτθριςτικά τουσ και να τονϊςουν τθν εκνικι ταυτότθτα των πολιτϊν. Η διαδικαςία 

αυτι ονομάςκθκε μετάβαςθ και ςίγουρα δεν κα μποροφςε να είναι ομαλι. 

Η μετάβαςη 

Με τα βίαια γεγονότα του 1990 ο ςοςιαλιςμόσ ςτθν Ευρϊπθ ζλαβε τζλοσ. Η περίοδοσ  που 

ακολοφκθςε χαρακτθρίςτθκα ωσ μετάβαςθ. Η λζξθ μετάβαςθ κατά οριςμό δίνει τθν 

αίςκθςθ του ςταδίου κατά το οποίο τελείται μια πράξθ θ οποία ζχει αρχι και τζλοσ. Ζχει 

τθν αφετθρία και τθ λιξθ τθσ. Το παράδοξο ςτισ Βαλκανικζσ χϊρεσ  είναι πωσ θ λζξθ 

μετάβαςθ, θ οποία επιλζχκθκε  για να χαρακτθρίςει  τθν αλλαγι από ςοςιαλιςτικά-

κομμουνιςτικά  κακεςτϊτα  ςε φιλελεφκερεσ    δθμοκρατίεσ,  εμπεριζχει μια αςάφεια ςε 

ςχζςθ με τον προχπάρχοντα οριςμό. Ο  οριςμόσ προςδίδει   ςτο ςτάδιο αυτό τθσ  

«μετάβαςθσ»  ςαφι όρια  τα οποία με μια  δεφτερθ  ματιά  δεν  υφίςτανται    ςτθν 

μετάβαςθ των Βαλκανίων.  Ππωσ  επιςιμανε  και ςτο βιβλίο τθσ θ Βουτυρά Ευτυχία 

«Ανάμεςα ςε παρελκόν και παρόν: Εκνογραφίεσ του μεταςοςιαλιςτικοφ κόςμου» 

(Βουτυρά, 2007, ςελ. 113) «θ μετάβαςθ προσ κάτι». Ζνα κφριο κζμα  που προκφπτει  λοιπόν 

είναι θ κατάλθξθ, θ  λιξθ τθσ «μετάβαςθσ», αυτό το κάτι που ολοκλθρϊνει  τον ίδιο τον 

οριςμό. Εάν καταλιξουμε πωσ θ κατάλθψθ τθσ μετάβαςθσ ςτα  Βαλκανικά κράτθ  είναι θ 

εποχι των  Μεταςοςιαλιςτικϊν Δθμοκρατιϊν, δθλαδι με  πολιτικο-οικονομικοφσ όρουσ, 

μιλάμε για τθν φιλελεφκερθ δθμοκρατία.  Ρϊσ  λοιπόν κα μποροφςαν  να περιζλκουν    ςε 

αυτό το ςτάδιο οι Βαλκανικζσ χϊρεσ  «εν μία  νυκτί;»(Verdery , 1996 , ςελ. 15-16). Το 

ερϊτθμα τθσ Verdery αναφζρεται κυρίωσ ςτισ χϊρεσ όπου βίωςαν τον ςκλθρό κομμουνιςμό 

και κυριολεκτικά  εν μία νυκτί ζπρεπε να επιςτρζψουν ςε πρότερεσ εκνικζσ μορφζσ κρατϊν. 

Σίγουρα το περικϊριο  τθσ  μιασ νφχτασ ιταν πολφ λίγο για να επιςθμανκεί  θ ριηικι  αλλαγι 

θ οποία  πραγματοποιικθκε. Στθν Γιουγκοςλαβικι περίπτωςθ θ ανάδυςθ των εκνικϊν 

καταβολϊν πραγματοποιικθκε με πιο αργοφσ ρυκμοφσ και ςυμπίπτουν με τον κάνατο του 

Τίτο το 1980 και μετά. Το γεγονόσ αυτό αποτελεί απόδειξθ τθσ ςπουδαιότθτασ του θγζτθ 

Τίτο ςτθν εξζλιξθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Ωςτόςο θ μετάβαςθ δεν χάνει το νόθμα τθσ ςτθν 

γιουγκοςλαβικι περίπτωςθ κακϊσ πρόκειται για το ίδιο βίαιθ και απότομθ κοινωνικι και 

πολιτικι αλλαγι. Για  να επιτευχκεί  αυτι θ ουςιαςτικι  αλλαγι ςτθ ςυνζχεια τθσ  

κατάρρευςθσ  του «υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ»   επρόκειτο να λάβουν  κζςθ μια ςειρά από 

πολιτικζσ   αλλά  και  οικονομικζσ ςτρατθγικζσ  κατά τισ οποίεσ κα γίνει και το μεγαλφτερο  

είδοσ εξαγωγισ από τθ Δφςθ ςτθν Ανατολι, δθλαδι το προϊόν του ςχθματιςμοφ τθσ νζασ 

κοινωνίασ.  

Με τθν πτϊςθ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ  επικράτθςαν αιςκιματα τθσ κοινωνίασ ιταν θ 

αίςκθςθ του φόβου, τθσ αβεβαιότθτασ, τθσ μιηζριασ, τθσ ςφγχυςθσ και του φανατιςμοφ. 

Ρρόκειται για κοινωνίεσ  οι οποίεσ πρζπει  ςε μια νφχτα  να αλλάξουν τρόπο  αλλά και 

ςυναίςκθςθ ηωισ. Οι «ιδιωτικοποιιςεισ», το πρϊτο και κφριο γνϊριςμα τθσ  φιλελεφκερθσ   

δθμοκρατίασ, πιραν γριγορα  τα ινία από το πατερναλιςτικό κράτοσ, το οποίο ςυνικιηε να 

παρζχει   ζνα είδοσ κεντρικισ πρόνοιασ για τουσ πολίτεσ του. Οι αγροτικζσ  μεταρρυκμίςεισ  

και θ αναδιανομι τθσ γθσ  και θ ελεφκερθ αγορά  προκάλεςαν  κοινωνικι ςφγχυςθ.  Η 

άμεςθ  φτϊχεια   ιταν από τα κφρια  χαρακτθριςτικά  των κοινωνιϊν αυτϊν, οι οποίεσ 

ιρκαν   ςε πρϊτθ επαφι με τον δυτικό τρόπο ηωισ, αλλά δεν μποροφςαν  να το βιϊςουν. 

Ζμοιαηε  με   μια ςυνεχισ  ςφγκρουςθ  του δυτικοφ  τρόπου ηωισ, όπωσ ειςάγονταν  ςτα 
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Βαλκάνια   μζςω του εμπορίου και τθσ διαφιμιςθσ,  με τον τρόπο ηωισ   τον οποίο πάςχιηαν  

να   κάνουν δικό τουσ οι μεταςοςιαλιςτικζσ κοινωνίεσ. 

Σε αυτζσ τισ  μεταςοςιαλιςτικζσ  κοινωνίεσ  ξεκίνθςαν  να δρουν και να  αλλθλεπιδροφν  

διάφορεσ ςτρατθγικζσ  ανάπτυξθσ από τθν δφςθ  με ςκοπό τον εκςυγχρονιςμό  τθσ 

«ανατολισ». Μια ςειρά από μεταρρυκμίςεισ   ζλαβαν μζροσ  οι οποίεσ  είχαν να κάνουν με 

τθν εκπαίδευςθ, το αγροτικό ηιτθμα και το ηιτθμα τθσ αναδιανομισ των γαιϊν, όπωσ 

επίςθσ και μεταρρυκμίςεισ  νομικϊν  κεμάτων. Σε αυτό το γενικό ςφνολο  μεταρρυκμίςεων 

και  εκςυγχρονιςτικϊν αλλαγϊν, μεγάλο μζροσ καταλαμβάνει θ προςπάκεια δθμιουργίασ   

κοινωνίασ πολιτϊν όπου εκφράςτθκε και εκφράηεται  μζχρι και ςιμερα  με διεκνείσ 

αναπτυξιακοφσ   οργανιςμοφσ, δυτικοφσ οργανιςμοφσ οικονομικοφσ, προγράμματα ξζνθσ 

βοικειασ,  ανκρωπιςτικζσ   οργανϊςεισ  όπωσ επίςθσ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, 

μζςω των οποίων  πραγματοποιικθκε μια δυτικι προςπάκεια ανάπτυξθσ   κοινωνίασ 

πολιτϊν. Ουςιαςτικά  πρόκειται για μια προςπάκεια  τθσ Δφςθσ  να χειραφετιςει τουσ 

πολίτεσ των Βαλκανικϊν Κρατϊν   αφινοντασ τθν πρϊθν πατερναλιςτικι εποχι του 

κράτουσ. Η δφςθ  ζχει ςκοπό τθν  ανάπτυξθ μιασ κοινωνίασ ςτα Βαλκάνια όπου  το άτομο 

κα μπορζςει να  εμπεδϊςει τθν αυτονομία του ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.  

Ουςιαςτικά  ςτα μεταςοςιαλιςτικά  Βαλκάνια ζγινε  μια μεγάλθ δυτικι προςπάκεια για τον 
εκςυγχρονιςμό τθσ περιοχισ  θ οποία ζδωςε   τθν εντφπωςθ τθσ ανικανότθτασ  των ίδιων 
των   κοινωνιϊν  για εκςυγχρονιςμό   τουλάχιςτον  όχι ςε τόςο  ςφντομο χρονικό διάςτθμα 
και ζκταςθ    όςο   ςτόχευαν   οι δυτικοί. Κατά κφριο λόγο θ προςπάκεια  δθμιουργίασ 
κοινωνίασ πολιτϊν εκςυγχρονιςμζνου τφπου ςε κοινωνίεσ   οι οποίεσ είναι ανϊριμεσ   
ακόμα  διότι προζρχονται  από άλλου τφπου ςοςιαλιςτικζσ   κοινωνίεσ πρόκειται για ζνα  
είδοσ κοινωνικοφ βιαςμοφ με ςκοπό τθν αυτοβελτίωςθ.  Από αυτό  τον οριςμό προκφπτει 
και το χάςμα   το οποίο διατθρείται   μετά τθν πτϊςθ του ςοςιαλιςμοφ  μεταξφ του διπόλου  
Βαλκάνια – Ευρϊπθ, το   οποίο μάλιςτα  εδραιϊνεται  βακφτερα αφοφ θ δφςθ πλζον 
χειρίηεται με  πατερναλιςτικι  χροιά / ςκοπιά   τθν πορεία των  Βαλκανίων,  τα   οποία 
προςγειϊνονται  ςε μια φιλελεφκερθ   καπιταλιςτικι κοινωνία   ςφγχρονου τφπου. Το 
ςτάδιο αυτό τθσ μετάβαςθσ με το πζρασ του χρόνου ζχει μετατεκεί προβάλλοντασ μία 
ελαφρϊσ διαφοροποιθμζνθ οπτικι των «Βαλκανίων» ζτςι όπωσ το ςυναντάμε ςτο 
ςφγγραμμα τθσ Todorova (2005) ωσ δθλαδι τθν πυριτιδαποκικθ που ενϊνει Ανατολι και 
Δφςθ και αντικακίςταται πλζον θ ζννοια των «Βαλκανίων» με  αυτι των «Δυτικϊν 
Βαλκανίων». (Σταματόπουλοσ και  Τςιμπιρίδου, 2008, ςελ.10-11). Με αυτόν τον τρόπο θ 
δυτικι παραβατικότθτα προχωράει ςε μία οριςτικι διευκζτθςθ του εκδυτικιςμοφ των 
Βαλκανίων.  
 
Η Katherine Verdery πραγματοποιεί ζνα ιδιαίτερο παραλλθλιςμό των μετα-ςοςιαλιςτικϊν 

κοινωνιϊν με νεκρό ςϊμα  (Verdery, 1999). Μζςα από αυτι τθ ςυμβολικι διατφπωςθ δίνει 

μία πιο ανκρωποκεντρικι οπτικι ςτθ μετάβαςθ ςτθν μετα-ςοςιαλιςτικι εποχι. Η 

μεταφορικι χριςθ  του νεκροφ ςϊματοσ από τθν μία  προάγει τθν φφςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

κοινότθτασ και από τθν άλλθ τθν ιδιαιτερότθτα τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ. Το ςϊμα αν και 

ανικει ςε ζνα πρόςωπο  φζρει πολλαπλζσ ταυτότθτεσ ωςτόςο κατά τθν νζκρωςθ του 

φζρεται να προβάλει τθν μία ςυγκεκριμζνθ (Verdery, 1999,ςελ. 29). Υπό τθν ίδια ζννοια θ 

μεταβολι του κακεςτϊτοσ αφινει περικϊρια ςτθν ανάμνθςθ του τα οποία 

εκμεταλλευόμενα αναλόγωσ μποροφν να δϊςουν το δικό τουσ νόθμα. Ζνα νόθμα το οποίο 

μπορεί να διαφζρει από τθν πρότερθ κατάςταςθ. Ρρόκειται για τθν ψευδαίςκθςθ που δίνει 

θ αίςκθςθ τθσ απϊλειασ. Αναλφοντασ τθν μεταφορά βλζπουμε τθν ςυςχζτιςθ που 
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πραγματοποιεί θ ςυγγραφζασ με τθν κζςθ που ζχει ζνα νεκρό ςϊμα ςτθν κοινωνία και 

αυτι τθσ απϊλειασ του ςοςιαλιςτικοφ κακεςτϊτοσ. Μζςα από τελετζσ μνιμθσ 

πραγματοποιείται θ επίκλθςθ ςτο ςυναίςκθμα προκαλϊντασ ζνα «δζοσ» το οποίο είτε 

πολιτικά είτε κοινωνικά διαμορφϊνει τθν παροφςα κατάςταςθ.  

Η χριςθ του νεκροφ ςϊματοσ και πιο ςυγκεκριμζνα θ μνιμθ τθσ ταυτότθτασ του δεν ζχει 

ωσ ςτόχο τθν επαναφορά του ςοςιαλιςτικοφ κακεςτϊτοσ αλλά τθν διαμόρφωςθ του νζου. 

Κατά τθν διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ των κοινωνιϊν γίνεται θ επίκλθςθ ςτο 

παρελκόν. Το παρελκόν ςτθν περίπτωςθ που εξετάηουμε είναι θ ςοςιαλιςτικι 

Γιουγκοςλαβία. Από αυτιν τθν ταυτότθτα θ οποία ζλθξε κατά τθν διάλυςθ τθσ ζπρεπε να 

αντλιςουν τα ςτοιχεία τουσ για τθν ανάδειξθ τθσ νζασ εκνικισ τουσ ταυτότθτασ. 

Εξετάηοντασ λοιπόν τθν περίπτωςθ τθσ Σερβίασ προςπακοφμε να διακρίνουμε τθν 

διαχείριςθ του «πζνκουσ». Ακριβϊσ για να δοφμε πωσ θ Σερβία ξεπερνάει και διαχειρίηεται 

το δικό τθσ τραφμα που δεν είναι άλλο από τθν διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και τθν 

διαχείριςθ τθσ κλθρονομιάσ που άφθςε πίςω τθσ. 

οςιαλιςτική μνήμη 

Η διαχείριςθ τθσ ςοςιαλιςτικισ μνιμθσ ςτον μεταςοςιαλιςτικό χϊρο δεν ιταν εφκολο για 

τισ χϊρεσ που ςυναποτελοφςαν τθν Γιουγκοςλαβία. Η μακροχρόνια ανάδειξθ τθσ 

υπερεκνικισ ταυτότθτασ μζςα από τισ πολιτικζσ πολιτιςμοφ ζφερε κατά τθν διάλυςθ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ κζματα τα οποία ζχρθηαν ιδιαίτερθσ προςοχισ κατά τθν χριςθ τουσ από τα 

εκνικά κράτθ. Τα ηθτιματα αυτά αποτελοφν τθν «δφςκολθ κλθρονομιά» και θ διαχείριςθ 

τουσ ζχριηε ιδιαίτερου χειριςμοφ. Αρκετοί μελετθτζσ υποςτθρίηουν ότι πίςω από τθν 

κακιζρωςθ επετείων , τθν ανζγερςθ μνθμείων ι τθ δθμιουργία μουςειακϊν εκκζςεων με 

κζμα βίαιουσ εκτοπιςμοφσ , γενοκτονίεσ και άλλα τραγικά επειςόδια τθσ ςφγχρονθσ 

διεκνοφσ ιςτορίασ, κρφβεται θ ανάγκθ εξιλζωςθσ για τισ αμαρτίεσ του παρελκόντοσ και τθσ 

ςυμφιλίωςθσ με το παρόν (Γκαηι,2013, ςελ. 2) 

Το  δφςκολο ζργο των εκνικϊν κρατϊν περιλάμβανε  τθν απόρριψθ των ταυτοτιτων που 

δθμιουργικθκαν  κατά τθ διάρκεια τεςςάρων δεκαετιϊν κρατικοφ ςοςιαλιςμοφ, 

«ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ επικυμίασ να αρνθκοφν - ακόμθ και να ςβιςουν - αναμνιςεισ 

του πρόςφατου κομμουνιςτικοφ παρελκόντοσ»( DuncanLight, 2000, ςελ.159). Κατά αυτό 

τον τρόπο προκφπτει θ ανάγκθ να οικοδομθκοφν νζεσ μετακομμουνιςτικζσ εκνικζσ 

ταυτότθτεσ. Για να επιτευχκεί αυτό κα πρζπει να πραγματοποιθκεί θ αποδόμθςθ των 

ταυτοτιτων που δθμιουργικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ ςοςιαλιςτικισ περιόδου. 

Ππωσ αναφζραμε και ςτο πρϊτο κεφάλαιο. Ζνασ τρόποσ με τον οποίο μια χϊρα μπορεί να 

παρουςιαςτεί ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ είναι μζςω τθσ προϊκθςθσ  και τθσ ερμθνείασ τθσ 

εκνικισ κλθρονομιάσ τθσ. Μζςα από μουςεία και άλλεσ τοποκεςίεσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ, οι ξζνοι τουρίςτεσ μποροφν να μιλιςουν ςτθν «εκνικι ιςτορία», που 

παρουςιάςτθκε για να ενιςχφςει τθν εκνικι ταυτότθτα και τθν εικόνα του εαυτοφ. Ωσ εκ 

τοφτου, θ παρουςίαςθ τθσ εκνικισ κλθρονομιάσ είναι μια ιδεολογικι διαδικαςία, όπωσ 

υποςτθρίηει ο Allcock (1995, ςελ. 101) «να μιλάμε για κλθρονομιά είναι να μιλάμε για 

πολιτικι» (Ashworth 1994, Tunbridge and Ashworth 1996, Morgan and Pritchard 1998) 
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Κατά ςυνζπεια, θ ιςτορία αναςυντάςςεται και επαναδιατυπϊνεται για να δθμιουργιςει και 

να ενιςχφςει νζεσ εκνικζσ ταυτότθτεσ (Hall 1994, Tunbridge και Ashworth 1996). Η 

νομιμότθτα των κομμουνιςτικϊν ερμθνειϊν των εκνικϊν παρελκόντων απορρίπτεται 

ςυνειδθτά, ενϊ αναδθμιουργοφνται οι προ-κομμουνιςτικζσ ερμθνείεσ - οι οποίεσ 

απορρίπτονται από τισ κομμουνιςτικζσ αρχζσ. Ππωσ παρατθροφν οι Morgan και Pritchard 

(1998), θ οικοδόμθςθ και προϊκθςθ νζων μετακομμουνιςτικϊν εκνικϊν παρελκόντων 

βαςίηεται ιδεολογικά ςτθν παραγωγι εκνικισ ιςτορίασ από τισ πρϊθν κομμουνιςτικζσ 

κυβερνιςεισ. 

Ωςτόςο, θ διαδικαςία αποκατάςταςθσ των εκνικϊν παρελκόντων ςτθν μετακομμουνιςτικι 

περίοδο απογοθτεφεται από τθ διαρκι παρουςία τθσ υλικισ κλθρονομιάσ του 

κομμουνιςμοφ. Βεβαίωσ, οριςμζνα ςφμβολα των πρϊθν κακεςτϊτων - όπωσ τα δθμόςια 

αγάλματα - μποροφν να διαγραφοφν γριγορα. Ωςτόςο, άλλα ςτοιχεία τθσ κτιςμζνθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του κομμουνιςμοφ - είτε μνθμειϊδθ δθμόςια κτίρια είτε 

πλθκϊρα πφργων που καταςκευάηονται για βιομθχανικοφσ εργάτεσ - κα παραμείνουν για 

πολφ περιςςότερο, αντιπροςωπεφοντασ ιδιαίτερα ορατά ςφμβολα μιασ περιόδου ιςτορίασ 

που πολλοί άνκρωποι κζλουν να ξεχάςουν. Το αποτζλεςμα είναι ότι πολλά από τα βαςικά 

αξιοκζατα που ςυνδζονται με τον κομμουνιςμό καταςκευάηονται ωσ «αξιοκζατα» για το 

βλζμμα των δυτικϊν τουριςτϊν. Στθν ςυνζχεια κα εξετάςουμε τρείσ περιπτϊςεισ τόπων 

μνιμων που αποτελοφν ςφγχρονα αξιοκζατα. 

Η πρϊτθ περίπτωςθ είναι το Ανατολικό Βερολίνο  το οποίο αποτελεί ζνα από τουσ  

διάςθμουσ τόπουσ μνιμθσ για τον τουριςμό που ςτοχεφει ςτθν επαφι του επιςκζπτθ με το 

κομμουνιςτικό παρελκόν. Το τείχοσ του Βερολίνου ιταν το ζνα από τα μεγαλφτερα 

αξιοκζατα τθσ πόλθσ και το επίπεδο ενδιαφζροντοσ για το Τείχοσ -και θ χϊρα που 

βριςκόταν πζρα από αυτό- οδιγθςε τισ αρχζσ του Δυτικοφ Βερολίνου να καταςκευάςουν 

αρκετζσ κζςεισ παρατθριςεωσ γφρω από τθν πόλθ για να επιτρζψουν ςτουσ τουρίςτεσ 

βλζμμα ςτο Ανατολικό Βερολίνο. Για τον επιςκζπτθ από μθ κομμουνιςτικι χϊρα θ 

επίςκεψθ ςτο Τείχοσ ζδινε τθν ευκαιρία για τθν επαφι με τθν άλλθ πλευρά. Τθν πλευρά 

ενόσ πολιτικοφ ςυςτιματοσ που είχε ωσ βάςθ τον κομμουνιςμό. Η κλθρονομιά του 

κομμουνιςμοφ μετατράπθκε ςε τουριςτικό αξιοκζατο.  

Φωτογραφία από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Μνθμείο του Τείχουσ του Βερολίνου12 

                                                           
12

http://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/en/demolition-of-the-wall-51.html 
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Μία άλλθ περίπτωςθ αποτελεί  το «πάρκο τθσ Μνιμθσ» ςτθν Ουγγαρία το οποίο αποτελεί   

προςπάκεια να παρουςιαςτεί και να ερμθνευκεί το πρόςφατο παρελκόν τθσ Ουγγαρίασ. 

Σφμφωνα με τα τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του μνθμείου παρουςιάηεται ωσ ζνα  υπαίκριο 

μουςείο. Το πάρκο  «Szoborpark» άνοιξε για τουσ επιςκζπτεσ το 1993 ςτθν  περιοχι τθσ  

νότια Βουδαπζςτθ. Το πάρκο περιζχει μια μεγάλθ ποικιλία δθμόςιων μνθμείων από τθν 

κομμουνιςτικι περίοδο, τα οποία χρονολογοφνται  από τθν εξζγερςθ του 1956 . Δεκαεπτά 

από τα 41 εκκζματα είναι αγάλματα ι προτομζσ, 13 είναι μνθμειϊδεισ πλάκεσ και τα 

υπόλοιπα είναι μεταλλικά ι πζτρινα μνθμεία. Ιδιαίτερθ προςοχι δόκθκε ςτθ διάταξθ του 

πάρκου, παρζχοντασ ζνα κατάλλθλο πλαίςιο για τα αγάλματα και τα μνθμεία μζςα .13 Σε 

τυπικά μεταμοντζρνο φφοσ ο  ςχεδιαςμόσ και θ διάταξθ του πάρκου περιλαμβάνουν 

μεταφορζσ για τον κρατικό ςοςιαλιςμό (Jencks 1991). Οι επιςκζπτεσ καλωςορίηονται από τα 

αγάλματα του Λζνιν και του Μαρξ, τοποκετθμζνα μζςα ςε μια επιβλθτικι νεοκλαςικι 

πρόςοψθ από κόκκινο τοφβλο, θ οποία μιμείται και παραδίδει τθν αρχιτεκτονικι του 

«ςοςιαλιςτικοφ ρεαλιςμοφ», ζνα ςτυλ που όπωσ ιςχυρίηεται ο οδθγόσ «κζλει να 

δθμιουργιςει τθν ψευδαίςκθςθ ότι είναι φυςικό διαδόχου τθσ κλαςςικισ αρχιτεκτονικισ 

αλλά με νόμιμουσ όρουσ»(Anon 1995). Το πάρκο είναι διατεταγμζνο με τθ μορφι μιασ 

ευκείασ διαδρομισ, από τθν οποία ξεκινοφν οι επιςκζπτεσ. Τελικά, το μονοπάτι καταλιγει 

απότομα ςε ζναν τοίχο από τοφβλα, που αντιπροςωπεφει το «αδιζξοδο» που 

αντιπροςωπεφει ο κρατικόσ ςοςιαλιςμόσ για τθν Ουγγαρία: οι επιςκζπτεσ δεν ζχουν άλλθ 

επιλογι από το να περπατιςουν με τον τρόπο που ζχουν προθγουμζνωσ ζρκει. 

Φωτογραφία από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Ράρκου Μνιμθσ «SZOBOPARK». 

Η τελευταία περίπτωςθ που κα αναφζρουμε είναι το «Ραλάτι του Λαοφ»( Casa Poporului) 

ςτθν ουμανία. Η επιβλθτικι καταςκευι του κτιρίου, όπωσ φαίνεται και ςτθν 

φωτογραφία14, είναι ανάλογθ του κουμμουνιςτικοφ κακεςτϊτοσ που και είχε ςκοπό να 

αποδείξει ςτουσ ουμάνουσ τθν εξουςία και τθ δφναμθ του κομμουνιςτικοφ κράτουσ και 

του ίδιου του Τςαουςζςκου. Είναι ζνα  μνθμείο που προβάλλει τθν ζννοια του 

ολοκλθρωτιςμοφ ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ. Τθν εποχι τθσ βίαιθσ ανατροπισ 

                                                           
13

http://www.mementopark.hu 
14

 Φωτογραφία από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του κοινοβουλίου τθσ ουμανίασ. 
(http://cic.cdep.ro/en) 
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και εκτζλεςθσ του Τςαουςζςκου το 1989 το κτίριο ιταν ατελζσ. Η μετακομμουνιςτικι 

διοίκθςθ τθσ ουμανίασ  αντιμετϊπιηε το πρόβλθμα τθσ φπαρξθσ ενόσ μζλλοντοσ για το 

κτίριο. Το κτίριο αποτελεί ζνα διφοροφμενθ περίπτωςθ μνθμείου  δεδομζνου ότι ςυνδζεται 

τόςο ςτενά με τον ολοκλθρωτιςμό του Τςαουςζςκου όςο και με τθν ιδιαίτερθσ καταςκευισ  

του που το κακιςτοφν δείγμα τθσ ρουμάνικθσ αρχιτεκτονικισ. Η μετακομμουνιςτικι 

κυβζρνθςθ τελικά αποφάςιςε ότι το κτίριο πρζπει να ςτεγάςει το κοινοβοφλιο τθσ 

ουμανίασ. Το μζροσ χρθςιμοποιείται επίςθσ και ωσ διεκνζσ ςυνεδριακό κζντρο. Οι 

επιςκζπτεσ τθσ χϊρασ το εκλαμβάνουν ωσ κλθρονομιά τθσ κομμουνιςτικισ ουμανίασ που 

ςιμερα αποτελεί ζνα αξιοκζατο τθσ χϊρασ. (Duncan Light, 2000, ςελ. 162-172) 

 

Εξετάηοντασ τθν ςοςιαλιςτικι μνιμθ μζςα από αυτζσ τισ τρείσ περιπτϊςεισ διακρίνουμε τθν 

μετατροπι τον τόπων που ςχετίηονται άμεςα με τον ςοςιαλιςμό, ςε τόπου μνιμθσ και 

κλθρονομίασ. Αναφερκικαμε παραπάνω ςτθν ζννοια τθσ «δφςκολθσ κλθρονομιάσ» ωσ τθν 

περίπτωςθ διαχείριςθσ κεμάτων τα οποία κουβαλϊντασ δφςκολεσ ςε διαχείριςθ μνιμεσ 

επιβιϊνουν ςτθν μεταςοςιαλιςτικι εποχι μζςα από τισ εκφάνςεισ των μνθμείων. Ωςτόςο 

υπάρχει και θ άλλθ πλευρά του φαινομζνου θ οποία δεν αναδεικνφει τθν αρνθτικι αίςκθςθ 

του παρελκόντοσ αλλά προςκζτει τθν νοςταλγικι πλευρά τθσ μνιμθσ.   

 

 

ΜΟΤΕΙΟ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ 

 

Στθν αρχι του  κεφαλαίου αναφερκικαμε ςτθν καταςκευι τθσ ςοςιαλιςτικισ κλθρονομιάσ. 

Ζχοντασ αναφζρει τισ διαδικαςίεσ ςφμφωνα με τον Wachtel μιλιςαμε για τθν δθμιουργία 

τθσ κοινισ αίςκθςθσ τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ μζςα από τισ πολιτικζσ πολιτιςμοφ και 

ειδικότερα αναφερκικαμε ςτισ πολιτικζσ τθσ γλϊςςασ , τθν επικράτθςθ του 

γιουγκοςλαβικοφ που ενςωμάτωνε τα εκνικά χαρακτθριςτικά, τθν ανάπτυξθ τθσ 

λογοτεχνίασ και τθν εκπαιδευτικι πολιτικι. Η διαδικαςία αυτι είχε ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ 

τθσ γιουγκοςλαβικισ ταυτότθτασ μζςα από τθν ανάδειξθ του ζπουσ του ΒϋΡ.Ρ..  Σε αυτό το 

κεφάλαιο κα δοφμε το Μουςείο Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ το οποίο αποτελεί μζροσ τθσ 

κοινωνικισ και πολιτικισ ατηζντασ τθσ ςοςιαλιςτικισ και μεταςοςιαλιςτικισ μνιμθσ. Τα 
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μουςεία παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον από τθν επιςτθμονικι πλευρά όπωσ είδαμε 

από τθν ανάλυςθ τθσ Γκαηι (2010, 2013) , τθσ Mizstal (2003) και τθσ Macdonald (2013) 

κακϊσ αποτελοφν χϊρουσ οι οποίοι προβάλλουν τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ εκάςτοτε 

περιοχισ. Στθν περίπτωςθ που κα αναλφςουμε κα δοφμε τον τρόπο που προβάλλεται θ 

ςοςιαλιςτικι μνιμθ μζςα από τουσ τόπουσ κλθρονομιάσ και πωσ αυτζσ προβάλλονται ςτθν 

μεταςοςιαλιςτικι Σερβία.  Ππωσ αναφζραμε και ςτο πρϊτο μζροσ πρόκειται για χϊρουσ 

του ςφγχρονου κόςμου οι οποίεσ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ 

κακϊσ αςκοφν επιρροι ςτθν κοινωνία. Το Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ (Muzej 

Jugoslavije) ζχει άμεςθ ςχζςθ με το επιχείρθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ κακϊσ ςε αυτόν τον 

τόπο μνιμθσ προβάλλεται πιο ζντονα το ςτοιχείο τθσ γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ. Υπό 

αυτιν τθν ζννοια θ ανάλυςθ του Μουςείο αποτελεί τον τόπο όπου λαμβάνει χϊρα θ 

αφφπνιςθ τθσ ςοςιαλιςτικισ μνιμθσ ςτθν μεταςοςιαλιςτικι  Σερβία, κακϊσ αποτελεί τμιμα 

του ιςτορικοφ τθσ παρελκόντοσ. Αυτό ςυμβαίνει λόγο του αντανακλαςτικοφ  ρόλου  που 

ζχουν τα μουςεία ςτισ κοινωνικζσ ςχζςεισ, μζςα από τθν προβολι του πολιτιςμοφ. Ππωσ 

αναφζραμε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο τα μουςεία υπθρετοφν πολλζσ ανάγκεσ από το 

να τιμιςουμε το παρελκόν μζχρι και να διατθριςουμε τθν ταυτότθτα μασ. Από εδϊ 

προκφπτει ο αντανακλαςτικόσ ρόλοσ που ζχουν τα μουςεία με τισ κοινωνικζσ ςχζςεισ. 

Επομζνωσ θ χριςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ από τα ςφγχρονα κράτθ αποςκοπεί ςτθν 

διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ και ςτθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ . 

Το Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ (MuzejJugoslavije), με επίςθμθ ιςτοςελίδα 

https://www.muzej-jugoslavije.org/,  ςφμφωνα με τον  οριςμό των υπευκφνων του 

μουςείου, καλφπτει και τισ τρείσ πτυχζσ του χρόνου, το παρελκόν το παρόν και το μζλλον. 

Ραρουςιάηεται ωσ «ζνασ ανοιχτόσ κεςμόσ που ενκαρρφνει διάφορουσ φορείσ να 

αντιλαμβάνονται ενεργά το παρόν με ςφγχρονθ ερμθνεία του παρελκόντοσ»15. Το Μουςείο 

διατθρεί  τα αντικείμενα από το παρελκόν. Ερευνά και παρουςιάηει ιςτορικά αντικείμενα 

και ζργα τζχνθσ, ερμθνεφει τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά ςτισ ςθμερινζσ γενιζσ. Στόχοσ του 

είναι να επεκτείνει τισ ςυλλογζσ του για τισ μελλοντικζσ γενιζσ.  

Μζςα από τα εκκζςεισ τισ οποίεσ φιλοξενεί  ανατροφοδοτεί τθν κοινωνικι μνιμθ 

προβάλλοντασ  τισ αναμνιςεισ  τθσ Γιουγκοςλαβικισ Ιδζασ. Ξεκινϊντασ από τθν πρϊτθ 

εμφάνιςθ τθσ ιδζασ κατά τον 19ο αιϊνα και φτάνει ζωσ το αποκορφφωμα  του 20ου  αιϊνα. 

Με αυτόν τον τόπο καλφπτει  όλο το φάςμα τθσ ιςτορίασ ξεκινϊντασ από το Βαςίλειο των 

Σζρβων, των Κροατϊν και των Σλοβζνων και καταλιγει ςτθ Σοςιαλιςτικι Γιουγκοςλαβία . Η 

ζρευνα του Μουςείου επιδιϊκει να αντιμετωπίςει ποικίλα τμιματα τθσ πρόςφατθσ  

ιςτορίασ του 20ου αιϊνα  και να τονίςει τθ πολυεπίπεδθ γιουγκοςλαβικι εμπειρία. Μζςω 

τθσ ανάδειξθσ των κεμάτων  τθσ κοινωνικισ ιςτορίασ  προςπακεί να αποκαλφψει  το 

ςφνκετο πολιτιςτικό και ιςτορικό φαινόμενο, κακϊσ και τθν επιςτθμονικι και τεχνικι 

ανάπτυξθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, με ςφγχρονουσ τρόπουσ παρουςίαςθσ. 

Το Μουςείο προβάλλεται από τουσ ικφνοντεσ ωσ ζνασ  χϊροσ ανοιχτοφ διαλόγου, 

ανταλλαγισ γνϊςεων και εμπειριϊν για τα κοινωνικά και πολιτιςτικά φαινόμενα του 20ου 

αιϊνα με όλα τα κεςμικά όργανα, οργανϊςεισ και ιδιϊτεσ που ενδιαφζρονται για κζματα 
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τθσ γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ και του γιουγκοςλαβικοφ παρελκόντοσ. Συνδυάηει 

μοναδικζσ ςυλλογζσ και διατθρθμζνεσ μαρτυρίεσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και ζτςι προςφζρει  

ςτουσ επιςκζπτεσ αυκεντικζσ γνϊςεισ, γνϊςεισ και εμπειρίεσ μζςω τθσ ζκκεςθσ, 

εκπαιδευτικά και διαδραςτικά προγράμματα. Μζςω τθσ μνιμθσ προβάλλει διάφορεσ 

προςωπικζσ αλλά  ςυλλογικζσ εμπειρίεσ. Στόχοσ του είναι να διατθριςει αναμνιςεισ, 

επιςθμαίνοντασ τισ κακολικζσ αξίεσ των διαφόρων πτυχϊν τθσ γιουγκοςλαβικισ 

κλθρονομιάσ. «Μζςα από τα προγράμματα και ενκαρρφνουμε τθν κοινωνικι μνιμθ και τθν 

κουλτοφρα τθσ μνιμθσ που ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ τθσ γιουγκοςλαβικισ ιδζασ, από τθ 

δθμιουργία του γιουγκοςλαβικοφ κράτουσ ωσ βαςιλείου, μζχρι τθ διάλυςθ του ςτισ αρχζσ 

τθσ δεκαετίασ του 1990.»16Το Μουςείο ακολουκεί γραμμικι παρουςίαςθ τθσ 

γιουγκοςλαβικισ ιςτορίασ. Ππωσ αναφζραμε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο για τθν μνιμθ 

και τθν κλθρονομιά θ γραμμικότθτα αυτι εξυπθρετεί τθν ςυνζχεια που κζλουν οι ικφνοντεσ 

του Μουςείο να παρουςιάςουν. Με αυτόν τον τρόπο επιτελείται θ ςφνδεςθ με το 

παρελκόν δίνοντασ βακφτερθ διάςταςθ ςτθν μεταςοςιαλιςτικι ταυτότθτα κακϊσ 

προςδιορίηεται ςτον χρόνο θ  προζλευςθ  τθσ ςφγχρονθσ ςερβικισ ταυτότθτασ. 

Η ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΜΟΤΕΙΟΤ 

Το Μουςείο  αποτελείται από ζνα ςφμπλεγμα χϊρων που ο κακζνασ αναπαριςτά ζνα 

κομμάτι τθσ γιουγκοςλαβικισ μνιμθσ. Το Μουςείο τησ 25ησ Μαΐου, το Memorial Center of 

Josip Broz Tito και το Μουςείο τησ Επανάςταςησ των Γιουγκοςλαβικών Εθνών και των 

Εθνικών Μειονοτήτων* τα οποία κα δοφμε το κακζνα ξεχωριςτά παρακάτω και κα 

παρακζςω και φωτογραφικό +. Το όνομα άλλαξε είκοςι χρόνια μετά τθν ίδρυςθ του ΜΥΗ¹ 

(1996) και πραγματοποιικθκε θ  ςυγχϊνευςθ δφο ιδρυμάτων  Memorial Center of Josip 

Broz Tito και το Μουςείο τθσ επανάςταςθσ των γιουγκοςλαβικϊν εκνϊν και των εκνικϊν 

μειονοτιτων (MR). Λόγω των κοινωνικο-ιςτορικϊν ςυνκθκϊν που οδιγθςαν  ςτθν 

διάςπαςθ και τον  πόλεμο μεταξφ των κρατϊν που κάποτε ςχθμάτιςαν τθ Γιουγκοςλαβία 

(1990). Η απόφαςθ να ςυγχωνευτοφν τα ιδρφματα ςε ζνα κοινό όνομα αποτελεί μία 

πολιτικι απόφαςθ. Ο ςκοπόσ τθσ ςυγχϊνευςθσ ιταν θ διαχείριςθ τθσ πολιτικισ και 

κοινωνικισ ιςτορίασ του τόπου .  

Το Μουςείο τθσ Επανάςταςθσ των Γιουγκοςλαβικϊν Εκνϊν και των Εκνοτικϊν 

Μειονοτιτων ιδρφκθκε το 1959 με διάταγμα του Josip Broz Tito, πρόεδρο τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ, ωσ εκνικό μουςείο που κα διερευνιςει και κα παρουςιάςει τθν ανάπτυξθ 

και τον αγϊνα του εργατικοφ κινιματοσ ςτο ζδαφοσ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Κατά ςυνζπεια, το 

Μουςείο ςυνζλεξε ιςτορικό υλικό από όλθ τθ χϊρα. Σφμφωνα με τον κατάλογο του 

Μουςείου ξεκίνθςε θ καταςκευι ενόσ νζου Μουςείου ξεκίνθςε ςτο Νζο Βελιγράδι, αλλά 

διακόπθκε το 1964 και δεν πραγματοποιικθκε ποτζ. Το μουςείο εγκαινιάςτθκε ςτισ 15 

Μαΐου 1962 ωσ δϊρο από τον Διμο Βελιγραδίου ςτον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ για τα 70α 

γενζκλιά του. Το Μουςείο τθσ 25θσ Μαΐου δθμιουργικθκε με μια ξεκάκαρθ αποςτολι να 

αςχολθκεί με τισ κοινωνικοπολιτικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ ηωι του προζδρου, 

ςυλλζγοντασ, ςπουδάηοντασ και παρουςιάηοντασ ςτο κοινό τα  δϊρα που δόκθκαν ςτον 

Γιόςιπ Μπροη Τίτο ςτθ Γιουγκοςλαβία και ςτο εξωτερικό, επιτρζποντασ τα ςτοιχεία αυτά για 
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πρϊτθ φορά  να είναι διακζςιμα ςτο ευρφ κοινό. Τα δϊρα αυτά λειτουργοφςαν ωσ 

δείγματα τθσ διεκνοφσ ακτινοβολίασ του ίδιου  του προζδρου αλλά και τθσ χϊρασ. 

Συνζβαλαν επίςθσ ςτθν πιςτοποίθςθ τθσ επιτυχίασ του Τρίτου Δρόμου που ικελε να 

χαράξει ο Τίτο ςκοινοβατϊντασ ουςιαςτικά ςτισ ιςορροπίεσ του Ψυχροφ Ρολζμου. Εκτόσ 

από τισ βαςικζσ δραςτθριότθτεσ, οργανϊκθκαν πολλζσ εκκζςεισ, προβολζσ ταινιϊν, 

διαλζξεισ, για τθν ιςτορία του εργατικοφ κινιματοσ και για λίγα χρόνια λειτοφργθςε και ωσ 

κζατρο.  Ο χϊροσ που επιλζχκθκε είναι  ςτο κζντρο του Βελιγραδίου, κοντά ςε κυβερνθτικά 

κτίρια  αλλά μακριά από τθν πυκνοκατοικθμζνθ ιςτορικι πόλθ. Ακόμθ και ςιμερα είναι 

εφκολο να το επιςκεφτεί κανείσ μζςω τθσ τακτικισ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ. Αποτελεί ζναν 

φιλόξενο χϊρο για κάκε επιςκζπτθ κακϊσ είναι προγραμματιςμζνεσ τακτικζσ ξεναγιςεισ  

κάκε Σαββατοκφριακο από τισ 11.00 π.μ. ςτθν  αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ και από τισ 12.00 το 

μεςθμζρι ςτθ ςερβικι γλϊςςα. 

Το Μουςείο τθσ 25θσ  Μαΐου υπάρχει ωσ ανεξάρτθτο ίδρυμα από το 1962. Μζχρι τθν ίδρυςθ 

τθσ MC JBT (Memorial center of Josip Broz Tito) δφο χρόνια μετά τον κάνατό του,  το 1982, 

το Μουςείο εκκζτει κυρίωσ τα δϊρα που ζλαβε ο Τίτο για τα γενζκλια του και κατά τθ 

διάρκεια ταξιδιϊν ςε όλθ τθ χϊρα και ςτο εξωτερικό. Κατά καιροφσ  διοργανϊνονται 

πολυάρικμεσ ςυναντιςεισ με καλλιτζχνεσ και προγράμματα ςχεδιαςμζνα κυρίωσ για νζουσ. 

Μετά το κάνατο του Τίτο, το κτίριο ζγινε μζροσ του Memorial Centre ofJosip BrozTito ωσ 

μζροσ ενόσ μεγάλου ςυγκροτιματοσ. Εντάχτθκε δθλαδι ςε ζνα γενικότερο πλαίςιο μνιμθσ 

τθσ Γιουγκοςλαβίασ κατά το οποίο όπωσ κα δοφμε και παρακάτω πραγματοποιείται μία 

ταφτιςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ με τον Τίτο. 

Το Memorial Center of Josip Broz Tito (MC JBT) ιδρφκθκε το 1982 ωσ κεςμόσ με κακικον να 

ςυλλζγει, να οργανϊνει, να επεξεργάηεται, να εκκζτει και να διατθρεί ζγγραφα και 

αντικείμενα ςχετικά με τθ ηωι και το ζργο του Josip Broz Tito. Ο χϊροσ του περιελάμβανε 

τθν κατοικία, το παλιό μουςείο, το ςπίτι των λουλουδιϊν, το Μουςείο τθσ 25θσ Μαΐου, το 

Μουςείο τθσ 4θσ Ιουλίου, τθ ςυλλογι μνθμείων και το ςπίτι του μπιλιάρδου. Το MC JBT είχε 

μόνιμεσ εκκζςεισ ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ του, με περίπου 18 εκατομμφρια επιςκζπτεσ 

τθν περίοδο 1982-1996. 

Το Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ (MYH) ιδρφκθκε το 1996,υπό το κακεςτϊσ 

Μιλόςεβιτσ ωσ ανεξάρτθτοσ οργανιςμόσ τθσ Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ, με τθ ςυγχϊνευςθ του πρϊθν Μουςείου τθσ Επανάςταςθσ και του MC JBT. 

Σιμερα, το MYH αποτελείται από τρία κτίρια: το Μουςείο 25 Μαΐου, το Παλαιό Μουςείο 

και το πίτι των Λουλουδιών,  

Σθμαντικό γεγονόσ ςτθν ιςτορία του Μουςείου17 με τθν ςθμερινι του μορφι αποτελεί θ 

μετονομαςία του ςε «Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβίασ» του Βελιγραδίου. Η μετονομαςία 

πραγματοποιικθκε τον Απρίλιο του 2016 κατά τον εορταςμό των 20 χρόνων ηωι του 

Μουςείου Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ. Η αλλαγι του ονόματοσ πραγματοποιικθκε 

προςπάκεια επανατοποκζτθςθσ τθσ ταυτότθτασ του μουςείο.  Τα 20 χρόνια λειτουργίασ 

του(1996-2016) χαρακτθρίηονται ωσ μία περίοδοσ ςθματοδοτθμζνθσ από μία κρίςθ  

ταυτότθτασ(κατάλογοσ Μουςείου)18.Η κρίςθ ταυτότθτασ προκφπτει από τθν αντίφαςθ 
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 Πταν αναφζρομαι ςτο Μουςείο εννοϊ το ςφνολο του αποτελοφμενο και από τουσ τρεισ χϊρουσ. 
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μεταξφ του ονόματοσ του κεςμοφ και τθσ ςφνκεςθσ των  ςυλλογϊν (το Memorial Center of 

Josip Broz Tito και το Μουςείο τθσ Επανάςταςθσ των Γιουγκοςλαβικϊν Εκνϊν και των 

Εκνοτικϊν  Μειονοτιτων). Οι  προςπάκειεσ να ενϊςουν αυτά τα δφο  ετερογενι και  ςαφϊσ 

ςυμβολικά μζρθ ςε αποδείχτθκε ζνα  δφςκολο ζργο. Συγχρόνωσ ζπρεπε να παρουςιάηουν 

επαρκϊσ τθν ιςτορία τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Η επικζντρωςθ ςτθν ιςτορία ςυνζβαλε ςε μεγάλο 

βακμό ςτο να κεωρθκεί θ ςθμερινι ςυλλογι ωσ ανεπαρκισ από ποιον ςτο πλαίςιο του 

νεοςυςτακζντοσ Μουςείου, παρά τισ ςθμαντικζσ πολιτιςτικζσ, κοινωνιολογικζσ και 

ανκρωπολογικζσ δυνατότθτζσ του. Πλοι οι παραπάνω προβλθματιςμοί οδιγθςαν ςτθν 

μετονομαςία του Μουςείου από «Μουςείο Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ»( Музеј историје 

Југославије) ςε «Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβίασ»( Музеј Југославије). 

Η μετονομαςία του Μουςείου αποτζλεςε ζνα παράγωγο  κοινωνικϊν , πολιτικϊν και 

ιςτορικϊν παραγόντων. Οι ςυνεχόμενεσ πολιτικζσ εξελίξεισ από τθν διάλυςθ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ με τθν ζναρξθ των πολζμων ζωσ και  τθν δθμιουργία τθσ Δθμοκρατίασ τθσ 

Σερβίασ (χρονολογία) ςυνζβαλε ςτον προςδιοριςμό τόςο τθσ ταυτότθτασ τθσ ίδιασ όςο και 

τθσ ταυτότθτασ του Μουςείο. Η χριςθ τθσ λζξθσ «Βελιγραδίου» ποφ πραγματοποιεί τθν 

ςφνδεςθ τθσ ςφγχρονθσ εκνικισ ταυτότθτασ με τθν γιουγκοςλαβικι κλθρονομιά που 

μαρτυρείται από τθν ςφνδεςθ με τον  τόπου. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρεται για το 

ςυνολικό εγχείρθμα του μουςείου «Θ προςοχι τϊρα επικεντρϊνεται ςτθν εξζλιξθ τθσ 

γιουγκοςλαβικισ ιδζασ μζχρι τθν ενςωμάτωςι τθσ ςε μια χϊρα, το 1918, κακϊσ και ςτισ 

κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και μορφζσ ταυτότθτασ που εξακολουκοφν να υφίςτανται ακόμθ 

και μετά τθν πολιτικι εξαφάνιςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ»(κατάλογοσ Μουςείου που είναι ο  

«Museum of Yugoslavia», 2016, ςελ 52)19 

Επομζνωσ θ ιδζα του μουςείου ςυνοψίηεται ςτθν κεωρία τθσ κλθρονομιάσ που αναλφςαμε 

(ςε μια φράςθ κφμιςε ςε τι αναφζρεςαι) ςτο πρϊτο μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ωσ μία 

ζννοια θ οποία ςυμμετζχει ενεργά ςτθν διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ μζςα από τισ 

λειτουργίεσ τθσ μνιμθσ . Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ όπου πολιτικά δεν υφίςταται θ 

ταυτότθτα τθσ Γιουγκοςλαβίασ θ ιδζα τθσ επθρεάηει και διαμορφϊνει τθν ςφγχρονθ 

ταυτότθτα τθσ Σερβίασ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ οποφ τα πολιτιςτικά ινςτιτοφτα διατθροφν τθν 

ςφνδεςθ με το παρελκόν.  Ραρακάτω κα μιλιςουμε αναλυτικά για κάκε ζνα από τα τρία 

μζρθ του Μουςείου που ςτο ςφνολο τουσ αποτελοφν το Μουςείο τθσ Γιουγκοςλαβίασ. 

 

ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΜΟΤΕΙΟ   

Το Ραλαιό Μουςείο δθμιουργικθκε το 1965. Ήταν ο χϊροσ όπου φυλαςςόταν τα δϊρα 

οποφ ζδιναν ςτον Τίτο κατά τθν ςυνάντθςθ  τουσ επιφανείσ πολιτικοί και κυβερνιτεσ άλλων 

χωρϊν. Ζχοντασ το ςχιμα μιασ αποκικθσ, (φϊτο 1) δθλαδι ζνα χϊροσ ςτενόσ και μακρφσ, 

υπάρχουν αποκθκευμζνα από τθν μία πλευρά  όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι δϊρα 

προσ τον Τίτο ενϊ από τθν απζναντι πλευρά φιλοξενεί υλικό το οποίο χρονολογείται από 

τθν δθμιουργία του Βαςιλείου των Σζρβων , Κροατϊν και Σλοβζνων ζωσ και τθν 

Σοςιαλιςτικι Ομοςπονδιακι Δθμοκρατία τθσ Γιουγκοςλαβία. Το υλικό αυτό είναι 

επαναςτατικζσ φυλλάδεσ, ςθμαίεσ , όπλα και ςοςιαλιςτικά ςφμβολα τα οποία είναι κατά 
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χρονολογικι ςειρά τοποκετθμζνα ςτον χϊρο.  Ππωσ φαίνεται και από τθν φωτογραφία (2) 

και (3) θ οποία λιφκθκε από τον διάδρομο όπου αναφζρεται  ςτον ΒϋΡ.Ρ.

 φωτογραφία ( 1) 

 

φωτογραφία ( 2) 

φωτογραφία (3) 
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Τα δϊρα τα οποία φυλάςςονται εκεί  είναι διάφορα αντικείμενα τα οποία δόκθκαν ςτον 

Τίτο από κυβερνιτεσ διάφορων χωρϊν και φζρουν τθν κουλτοφρα τθσ χϊρασ προζλευςθσ 

τουσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί μία ςυλλογι αντικειμζνων τα οποία 

παρουςιάηουν εκνογραφικό ενδιαφζρον λόγω τθσ προζλευςθσ τουσ. Η ςυλλογι αυτι 

παρουςιάηεται ςτο μουςείο   από το 1986.  (φωτο4,5)

φωτογραφία (4) 
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φωτογραφία (5) 

Ακολουκϊντασ τον διάδρομο με τα διάφορα εκκζματα οδθγείςαι κατά το τζλοσ του 

διαδρόμου ςτθν ςφγχρονθ γιουγκοςλαβικι κακθμερινότθτα.(φωτο 6)

 φωτογραφία (6) 

 

 

 Σε αυτόν τον τομζα εκκζτονται κακθμερινά αντικείμενα. Αυτά τα μικροαντικείμενα  

προβάλλουν τθν κακθμερινι ηωι τθσ εποχισ. Για τον επιςκζπτθ που δεν ζχει ηιςει ςτθν 

γιουγκοςλαβικι κοινωνία είναι αντικείμενα ξζνα χωρίσ να του δθμιουργοφν αναμνιςεισ, 
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πρόκειται για απλά ιςτορικά τεκμιρια, όπωσ ιμουν εγϊ κατά τθν επίςκεψθ μου. Για τον 

επιςκζπτθ όμωσ που ζηθςε ςε εκείνθ  τθν εποχι αποτελοφν κάτι πιο βακφ από απλά 

τεκμιρια. Είναι αντικείμενα τα οποία ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν ατομικι του μνιμθ. Οι 

αναμνιςεισ αυτζσ είναι βιωμζνεσ. Ππωσ αναφζραμε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο είναι 

άμεςα ςυνδεδεμζνα με τθν πολιτιςτικι μνιμθ και τθν γιουγκοςλαβικι κοινωνία. Στο 

ςθμείο αυτό προκφπτει και θ  νοςταλγία που κα αναλφςουμε διεξοδικά ςτο τρίτο μζροσ τθσ 

εργαςίασ. Μζςα από τθν κζαςθ αυτόν τον αντικειμζνων είναι αμζςωσ επόμενο ο 

επιςκζπτθσ που ζχει βιϊςει αυτό το παρελκόν και από τθν ατομικι του μνιμθ το ανάγει 

ςτθν ςυλλογικι μνιμθ, όπωσ κα αναλφςουμε ςτο επόμενο κεφάλαιο, να αναπτφςςει το 

αίςκθμα τθσ νοςταλγίασ. Ωςτόςο κζλοντασ να αποκρυπτογραφιςω τισ προκζςεισ του 

Μουςείο ςε αυτιν τθν επίκλθςθ ανζπτυξα τον παρακάτω ςυλλογιςμό.  Το Μουςείο δεν 

ςτόχευε ςτθν «νοςταλγία τθσ ανακεϊρθςθσ» που είναι ζνα πολιτικό φαινόμενο όπωσ κα 

αναλφςουμε παρακάτω οφτε και τθν «ουτοπικι νοςταλγία» που είναι ζνα εμπορικό 

φαινόμενο. Το Μουςείο προζβαινε ςτθν  «αιςκθτικι νοςταλγία» θ οποία  είναι πρωτίςτωσ 

ζνα πολιτιςτικό φαινόμενο, το οποίο προωκεί   ςτθ διατιρθςθ ενόσ αυκεντικοφ 

γιουγκοςλαβικοφ παρελκόντοσ. Υποςτθρίηει το ςεβαςμό τθσ γιουγκοςλαβικισ κουλτοφρασ 

και του ςοςιαλιςτικοφ τθσ παρελκόντοσ ωσ κάτι ιερό, που πρζπει να αγαπάμε, αλλά να μθν 

εκμεταλλευόμαςτε για πολιτικό ι εμπορικό κζρδοσ. 

Ωςτόςο δεν μπορϊ να παραβλζψω και μία ιδιαίτερθ προβολι που μου ανακινεί περαιτζρω 

προβλθματιςμοφσ. Η κζαςθ ενόσ πράςινου μιλου ςε ζνα από ράφια με τα αντικείμενα από 

τθν κακθμερινι ηωι ςτθν Γιουγκοςλαβία(φωτογραφία 7). Η προβολι ενόσ τζτοιου 

αντικειμζνου το οποίο φυςικά και δεν μπορεί να αποτελζςει ιςτορικό αντικείμενο κα 

μποροφςε να είναι μόνο ςυμβολικι. Αφοφ μζςα από ζρευνα δεν μπόρεςα να ταυτοποίθςθ 

το πράςινο μιλο ωσ κάτι ιδιαίτερο και ςυμβολικό  για τθν γιουγκοςλαβικι  κοινωνία, όπωσ 

μαρτυρά άλλωςτε και θ πινακίδα που το ςυνοδεφει ςτο ράφι αναγράφοντασ «ζνα πράςινο 

μιλο» , οδθγικθκα ςτο ςυμπζραςμα πωσ είναι τοποκετθμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

διεγείρει τθν κριτικι ικανότθτα του επιςκζπτθ. Βάηοντασ τον να  διερωτθκεί κατά πόςο 

αυτό το παρελκόν είναι εξιδανικευμζνο.   Το εξζλαβα ωσ ζναν μικρό ςχολιαςμό από μζρουσ 

των ικυνόντων ςε ςυνδυαςμό με μάλλον περιπαιχτικι  διάκεςθ. 
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φωτογραφία (7) 

 Από το Μουςείο δεν λείπει το οπτικο-ακουςτικό υλικό το οποίο ζχει ωσ ςτόχο να αναπτφξει 

ςχζςθ με τον επιςκζπτθ. (φϊτο 8)Μζςα από οκόνεσ παρουςιάηονται ςυνεντεφξεισ από ζνα 

ευρφ κοινό με κζμα τθν Γιουγκοςλαβία. Ρρόκειται για πρϊθν  γιουγκοςλάβουσ πολίτεσ 

διαφόρων θλικιϊν και μορφωτικϊν επιπζδων οποφ εναποκζτουν τθν εμπειρία τουσ ςτθ 

ςοςιαλιςτικι Γιουγκοςλαβία , πραγματοποιοφν κριτικι ζναντι του κακεςτϊτοσ και τθν 

ιδιαιτερότθτασ τθσ μετάβαςθσ από τθν γιουγκοςλαβικι ταυτότθτα ςε αυτι τθσ εκνικισ 

ζπειτα από τθν διάλυςθ τθσ.  Μία χαρακτθριςτικι περίπτωςθ είναι θ ςυνζντευξθ ενόσ 

κφριου,  ο οποίοσ ζχοντασ ηιςει από παιδί το γιουγκοςλαβικό κακεςτϊσ και ζχει «μυθκεί» 

ςτθν λατρεία του ςτρατθγοφ Τίτο δθλϊνει ζπειτα από τθν διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ πωσ 

αδυνατεί να αντιλθφκεί τον εαυτό του ωσ κάτι διαφορετικό από τθν ταυτότθτα του 

γιουγκοςλάβου. Η κρίςθ ταυτότθτασ που δθλϊνει πωσ βιϊνει ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν νζα 

κοινωνικι και πολιτικι κατάςταςθ.  
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φωτογραφία (8) 

Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθν περιιγθςθ μου ςτο Ραλαιό Μουςείο μου αφινει  μία περίεργι 

αίςκθςθ πωσ μζςα ςε ζναν χϊρο ςτενό, μακρφ και με τθν αιςκθτικι τθσ αποκικθσ γίνεται 

μία προςπάκεια όχι τόςο τθσ αναβίωςθσ του γιουγκοςλαβικοφ κακεςτϊτοσ και τθν 

ςοςιαλιςτικισ του ταυτότθτασ αλλά των κυριότερων χαρακτθριςτικϊν εκείνθσ τθσ εποχισ, 

δθλαδι του αγϊνα για τθν ανεξαρτθςία και εδραίωςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ μζςα από 

ιςτορικζσ και πολεμικζσ μάχεσ. Το μεγαλείο του Τίτο μζςα από τα ευφάνταςτα δϊρα που 

λάμβανε τα οποία ιταν τόςο μεγάλα ςε αρικμό που φυλαςςόταν ςε αποκικθ , δείγμα τθσ 

αποδοχισ τουσ ωσ πολιτικό αρχθγό. Και τζλοσ απλά κακθμερινά αντικείμενα τθσ εποχισ 

που ίςωσ και να ζχουν λίγο ταυτιςτεί με τθν Γιουγκοςλαβία.  Δεν φαίνεται να εξυπθρετεί 

τθν μετα-ςοςιαλιςτικι μνιμθ υπό τθν ζννοια τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ 

διαφορετικότθτασ του ςοςιαλιςμοφ.  

ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΗ 25ησ ΜΑΪΟΤ 

Το μουςείο τθσ 25θσ Μαΐου δόκθκε ωσ   δϊρο  ςτον Τίτο  για 70α γενζκλια του (1962) από 

τον Διμο  του Βελιγραδίου. Το μουςείο αρχικά άνοιξε για το κοινό για να εκκζςει τα δϊρα  

που λάμβανε ο Τίτο ωσ πρόεδροσ τθσ Σοςιαλιςτικισ Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ.  Η 25θ Μαΐου εορταηόταν ωσ θμζρα τθσ Νεολαίασ και ςε αυτιν τθν εορτι   

προβάλλονταν τα δϊρα τα οποία δίνονταν ςτον Τίτο από διαφόρουσ εργατικοφσ ςυλλόγουσ 

και με αυτόν τον τρόπο ικελαν δθλϊςουν τον ςεβαςμό και τθν πίςτθ τουσ ςε αυτόν. Τα 

δϊρα αυτά ιταν κυρίωσ  ςκυτάλεσ (μπατόν) (φωτο 10 )  τα οποία  δθμιουργοφςαν 

καλλιτζχνεσ εκ μζρουσ ςυλλόγων με ςκοπό να δοκοφν ςτον πρόεδρο ωσ φόροσ τιμισ. Τθν 

θμζρα εκείνθ ακολουκοφςε και γνωριμία με τουσ καλλιτζχνεσ οι οποίοι δθμιουργοφςαν τα 
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δϊρα. Σιμερα αποτελεί ζναν χϊρο – μνθμείο ο οποίοσ φιλοξενεί διάφορεσ εκκζςεισ με 

κοινό παρανομαςτι τθν Γιουγκοςλαβία. 

Οι εκκζςεισ ξεκίνθςαν από το 2011 ζχοντασ ωσ  ςτόχο να παρουςιάςουν πτυχζσ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ οι οποίεσ είτε ιταν άγνωςτεσ για το ευρφ κοινό είτε αποτελοφςαν 

αναμνιςεισ από τθν φπαρξθ τθσ Γιουγκοςλαβικισ πραγματικότθτασ. Ακολουκεί ζνασ 

πίνακασ ςτον οποίο φιλοξενοφνται όλεσ οι εκκζςεισ: 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΘΕΕΩΝ 

Σίτλοσ ζκθεςησ  Ημερομηνία 

Drugarica a la mode 16.07.2011 - 02.10.2011 

Non –Aligned- from Belgrade to Belgrade 03.09.2011 - 05.12.2011 

The 52nd October Salon 20.10.2011 - 05.12.2011 

The last Young Yugoslavs 17.12.2011 - 15.01.2012 

Technology to the people 12.05.2012 – 26.08.2012 

Moments to remember :  Olympism in Serbia 1912-2012 16.07.2012 – 26.08.2012 

Comrade president’s collection of paintings 18.09.2012 – 04.11. 2012 

Yugoslavia: from the beginning to the end 01.12.201203.03.2013 

Iskra - 

Hidden Design 24.04.2013 – 23.6.2013 

Design Center 24.04 .2013 – 23.6.2013 

The Porcelain Gleam of Socialism 24.04 .2013 – 23.6.2013 

Royal Gifts 21.07.2013 – 25.08.2013 

Beijing – Belgrade New Sights in Chinese Contemporary 
Art 

15.10.2013 – 15.11.2013 

Growing up in Kraljevo 22.11.2013 – 12.1.2014 

Neo N.B.O. 29.11.2013 – 30.11.2013 

History =Second-Hand Future 18.12.2013 – 12.01.2014 

Serbia thought centuries 12.2.2014 – 12.3.2014 

100 works from the collection of the Museums of 
contemporary Art 

29.03.2014 – 18.05.2014 

Travelling Communique  10.06.2014 – 15.08.2014 

Creating the myth of Tito 04.09.2014 – 12.10.2014 

The Free city of Belgrade 13.10.2014 – 21.10.2014 

The grand Illusion  11.11.2014 – 18.12.2014 

Fiery Greetings  28.02.2015 – 19.04.2015 

Art as resistance to fascism 09.05.2015 – 09.08.2015 

Lifting the Curtain  12.05.2015 

Recorded Memories 20.08.2015 – 17.10.2015 

Visual archive of Yugoslavia 28.08.2015 – 31.08.2015 

Russian avant-garde in Belgrade 24.12.2015 – 28.02.2016 

Design for a New World 29.12.2015 – 3.06.2016 

To be a falcon is to be a yugoslav 4.02.2015 – 10.07.2015 

Theyneverhaditbetter? In ljublana 27.12.2014  - 17.02.2015  

Design for a new world  29.12.2015 – 3.07.2016 

On revolution roads 15.07.2016 – 28.08.2016 

YoungPoland. Afterimages of History 13.10.2016 – 20.11.2016 

History is made of different shades of grey  9.12.2016 – 23.01.2017 

Exhibition Yuga, my Yuga 15.12.2015 – 31.05.2017 
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Exhibition lessons from ‘91 28.02.2017 – 26.03.2017 

Exhibition back to the moon at Rijeka 12.04.2017 – 30.09.2017 

 

 

Ππωσ αναφζραμε και ςτα προθγοφμενα κεφάλαια τα μουςεία πζρα από το μόνιμο υλικό 

που εκκζτουν φιλοξενοφν και διάφορεσ εκκζςεισ κατά καιροφσ οι οποίεσ ζχουν ςυναφζσ 

περιεχόμενο με τα μουςεία. Οι εκκζςεισ αυτζσ ζχουν ωσ ςτόχο να προςκζςουν 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το περιεχόμενο του μουςείου αλλά επίςθσ να δϊςουν ζναν πιο 

καλλιτεχνικό αποτζλεςμα και να διεγείρουν τθν κριτικι ικανότθτα του επιςκζπτθ. 

Αποτελοφν και αυτζσ μζροσ του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ που αναφζραμε ςτο δεφτερο 

κεφάλαιο και μζςω των πολιτικϊν τθσ μνιμθσ είναι ικανζσ να διαμορφϊςουν το δικό τουσ 

αφιγθμα. Σε ζναν χϊρο που προβάλλει τθν κλθρονομιά προβαίνουν και οι ίδιεσ ςτθν ίδια 

χριςθ. Νοϊντασ τθν κλθρονομιά ωσ καταςκευι ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ που 

πραγματοποιιςαμε ςτο πρϊτο κεφάλαιο αποτελοφν και αυτζσ μζροσ τθσ καταςκευι αυτισ. 

Επομζνωσ υπόκειται ςτθν ίδια λογικι θ οποία ςυνδζεται με τθν χριςθ τθσ μνιμθσ.  

Ζχοντασ αναλφςει το ςφμπλεγμα που δθμιουργείται ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ τθσ μνιμθσ, 

κλθρονομιάσ και ταυτότθτασ , οι εκκζςεισ αυτζσ ανταποκρίνονται ςτθν  κεωρία τθσ 

Macdonaldεπομζνωσ ςυμμετζχουν ενεργά μζςα από τθν μνιμθ και τθν κλθρονομιά ςτθν 

διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ. Ραρατθρϊντασ τον πίνακα με τουσ τίτλουσ των εκκζςεων 

βλζπουμε πωσ οι εκκζςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται μόνο ςτθν Σερβία αλλά και ςε άλλεσ 

χϊρεσ πρϊθν μζλθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ όπωσ είναι θ Σλοβενία, θ Κροατία και θ Ρολωνία. 

(ζχουν ςθμειωκεί με κόκκινο χρϊμα ςτον πίνακα). Η αναφορά αυτι ανταποκρίνεται ςτθν 

διττι ζννοια των τριϊν εννοιϊν όπου ςτθν πράξθ διαμορφϊνουν ζνα γενικότερο 

ςφμπλεγμα μνθμϊν ανάμεςα ςτισ χϊρεσ οι οποίεσ βίωςαν τον ςοςιαλιςμό και ζχουν κοινι 

κλθρονομιά. Η διαχείριςθ τθσ κλθρονομιάσ από τθν κάκε μία  μεταςοςιαλιςτικι χϊρα 

γίνεται με τον δικό τθσ ξεχωριςτό τρόπο δθμιουργϊντασ αυτό το ςφμπλεγμα των ςτον 

ευρωπαϊκό χϊρο.   

 

ΜΝΗΜΕΙΟ JOSIPBROZTITO 

Το μαυςωλείο του Τίτο είναι ο χϊροσ όπου φυλάςςεται θ ςωρόσ του από τον κάνατο του 

ςτισ 4 Μαΐου το 1980. Το «Σπίτι των Λουλουδιϊν» όπου βρίςκεται ο τάφοσ του  

καταςκευάςτθκε το 1975 ωσ χειμερινόσ κιποσ και φιλοξζνθςε τον Γιόςιπ Μπροη  από το 

1978 ωσ τον κάνατό του. Στο πλευρό του Γιουγκοςλάβου Ρροζδρου βρίςκεται θ τελευταία 

ςφηυγόσ του, Γιοβάνκα.  Κατά τθ διάρκεια των βομβαρδιςμϊν του ΝΑΤΟ ςτθ Σερβία το 

1999, θ οικία καταςτράφθκε ςχεδόν ολοςχερϊσ ενϊ το Μαυςωλείο υπζςτθ μόνο λίγεσ 

ηθμιζσ. Σιμερα ςτο μαυςωλείο εκτόσ από τουσ δφο τάφουσ   εκτίκενται τα δϊρα των 

αρχθγϊν ξζνων κρατϊν αλλά και των απλϊν πολιτϊν. Κυρίωσ υπάρχει θ ςυλλογι με τισ 
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ςκυτάλεσ οι οποίεσ ιταν το κυριότερο δϊρο που ζκαναν κατά καιροφσ ςτον Τίτο.(φϊτο9,10)

 

Φωτογραφία 9,  από τον εξωτερικό χϊρο του μαυςωλείου. 

 

 

Φωτογραφία 10,  από τθν ςυλλογι με τισ ςκυτάλεσ 
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Στο κζντρο βρίςκονται οι δφο τάφοι. Η ατμόςφαιρα που επικρατεί ςτον χϊρο είναι ανάλογθ 

ενόσ μαυςωλείου. Δεν επιτρζπονται οι δυνατζσ ομιλίεσ ενϊ οι φφλακεσ του χϊρου 

ςυμμορφϊνουν του επιςκζπτεσ που δεν δείχνουν τον ανάλογο ςεβαςμό. Κατά τθν 

επίςκεψθ μου ζτυχα ςε ςυμβάν όπου ζνα γκρουπ με τουρίςτεσ ειςιλκαν ςτον χϊρο 

γελϊντασ  δυνατά και κάνοντασ αςτεία ςχετικά με τουσ δφο ςωροφσ. Οι φφλακεσ αμζςωσ 

τουσ ζκαναν παρατιρθςθ ηθτϊντασ τουσ να ςεβαςτοφν τον χϊρο που βρίςκονται. Φυςικά 

από ζναν τζτοιο χϊρο δεν κα μποροφςαν να λείπουν τα λουλοφδια ωσ φόροσ τιμισ ςτισ 

ςωροφσ. Γεγονόσ που μαρτυράει τθν επίςκεψθ μζχρι και ςιμερα επιςκεπτϊν που κατ’ 

ουςία κζλουν να αφιςουν φόρο τιμισ και όχι να πραγματοποιιςουν μία τουριςτικι 

επίςκεψθ ςτον χϊρο.(φωτογραφία 11) 

 φωτογραφία 11 

Ο χϊροσ του μνθμείου ζχει ονομαςτεί από τουσ επιμελθτζσ του μνθμείου «Figures of 

Memory» , μεταφραςμζνο από εμζνα «Εικόνεσ Μνιμθσ». Σφμφωνα με το επεξθγθματικό 

ςθμείωμα το οποίο βρίςκεται ςτθν είςοδο του μνθμείου, θ ζκκεςθ αυτι ζχει ςχεδιαςτεί με 

ςτόχο να αναδείξουν τουσ μθχανιςμοφσ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ. Με τθν ερμθνεία των 

τελετουργικϊν από τθν εποχι τθσ Σοςιαλιςτικισ Δθμοκρατίασ τθσ Γιουγκοςλαβίασ, θ οποία 

επζηθςε μζχρι ςιμερα και του ρόλου που είχε ο γραπτόσ λόγοσ , τα αντικειμζνων και το 

μνθμείο  του Μουςείου, θ ζκκεςθ διερευνά το πϊσ δθμιουργοφν και διατθροφν 

διαφορετικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ τθ μνιμθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ και του Τίτο. Η   υλοποίθςθ 

των αναμνιςεων του Τίτο και τθσ Ομοςπονδιακισ Σοςιαλιςτικισ Δθμοκρατίασ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ εκφράηεται μζςα από τθ ςυνεχιηόμενθ παράδοςθ τθσ ςυγγραφισ 

μθνυμάτων ςτο βιβλίο επιςκεπτϊν του τάφου, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τουσ για τθ 

δθμιουργία και τθ διατιρθςθ τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ. 
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Ωςτόςο θ ταφτιςθ του Τίτου με τθν Ομοςπονδιακισ Σοςιαλιςτικισ Δθμοκρατίασ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ είναι ζνα φαινόμενο το οποίο ςυναντάται ευρζωσ. Ππωσ ςυμβαίνει με τον 

τάφο του κατά όμοιο τρόπο αντιμετωπίηεται από  πρϊθν Γιουγκοςλάβουσ και ζνκερμουσ 

υποςτθρικτζσ του ςοςιαλιςτικοφ παρελκόντοσ, το άγαλμα του το οποίο ζχει τοποκετθκεί 

ζξω από το ςπίτι του ςτο χωρίο Kumrovec τθσ Κροατίασ. Οι επιςκζπτεσ του αγάλματοσ 

ςυχνά προχωροφν ςε κρθςκευτικοφ τφπου τελετζσ όπωσ είναι το άναμμα κεριϊν και θ 

προςευχι με ςτόχο να τιμιςουν τον Τίτο. Συγχρόνωσ πραγματοποιείται και  ανάκλθςθ των 

αναμνιςεων. Η ενκφμθςθ εκείνθσ τθσ εποχι φζρει  τθν αίςκθςθ τθσ  νοςταλγία, αλλά όχι 

υπό τθν πολιτικι ςκοπιμότθτα. Ορίηεται περιςςότερο ωσ μία νοςταλγία για εκείνθ τθν 

εποχι τθσ ευθμερίασ και τθσ ανάπτυξθσ θ οποία ςυνδζεται άμεςα με το πρόςωπο του Τίτο. 

Η ςφνδεςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ με το πρόςωπο του Τίτο δεν είναι κάτι τυχαίο. Αποτελεί 

μζροσ τθσ πολιτικισ ατηζντασ τθσ εποχισ όπου μζςα από τθν προβολι του ζργου του ςτο 

ενιλικο κοινό αλλά και το ανιλικο πλθκυςμό μζςα από τθν δθμιουργία τθσ Νεολαίασ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ μζςα από ζνα κακοδθγοφμενο εκπαιδευτικό πλάνο που κα ενδυνάμωνε το 

γιουγκοςλαβικό αίςκθμα και τθν λατρεία προσ τον αρχθγό.  Το ζργο του Τίτο ουςιαςτικά 

τοποκετείται ςε πυλϊνεσ που ζχουν να κάνουν με τισ ιςτορικζσ κινιςεισ κατά τον αντάρτικο 

πόλεμο εναντίον των Γερμανϊν κατά τον ΒϋΡ.Ρ., τθν απόςχιςθ από τον Στάλιν, τθν 

διευρυμζνθ αυτοδιοίκθςθ.(Belaj, 2008, ςελ.87-91) 

Στόχοσ ςτθν παροφςα εργαςία είναι να επιχειρθματολογιςει ότι θ μετα-Γιουγκοςλαβικι 

Σερβία  χρθςιμοποιεί το γιουγκοςλαβικό  παρελκόν τθσ μζςα από τισ εκφάνςεισ τθσ 

κλθρονομιάσ δθλαδι τουσ τόπουσ μνιμθσ και τα αντικείμενα τα οποία ζχουν ςυνδεκεί με 

το παρελκόν αυτό. Κακϊσ εξετάηουμε το μουςείο τθσ γιουγκοςλαβικισ ιςτορίασ το οποίο 

απαρτίηεται από τουσ τρεισ χϊρουσ που αναφζραμε παραπάνω ςυναντάμε ζνα πλικοσ 

εκκζςεων οι οποίεσ ζλαβαν χϊρα ςτο Μουςείο τθσ 25θσ Μαΐου τα τελευταία χρόνια. 

Θζλοντασ να δθμιουργιςουμε μία ςφαιρικι εικόνα τθσ χριςθσ τθσ κλθρονομιάσ που κάνει 

το μουςείο κρίνεται πωσ είναι απαραίτθτο θ παραπάνω αναφορά ςε κάποιεσ από τισ 

εκκζςεισ. Οι εκκζςεισ που  κα αναλφςουμε ςτο τρίτο μζροσ τθσ εργαςίασ  επιλζχκθκαν 

βάςθ το περιεχόμενο τουσ και είναι θ ζκκεςθ  «Yugoslavia from the beginning to end», θ 

δεφτερθ είναι «They never had it better?» . Η πρϊτθ επιλζχκθκε διότι προβάλλει τθν 

Γιουγκοςλαβία από τθν ζναρξθ τθσ μζχρι και το τζλοσ τθσ όπωσ φανερϊνεται από τον τίτλο 

τθσ ενϊ θ δεφτερθ διότι μζςα από το ερϊτθμα που κζτει για το ςοςιαλιςτικι κοινωνία 

ςυνδζεται με τθν γιουγκονοςταλγία. Για να προχωριςουμε ςτθν ανάλυςθ αυτι κα πρζπει 

πρϊτα να δοφμε αναλυτικά τθν ζννοια τθσ νοςταλγίασ και ζπειτα να ειδικεφςουμε ςτθν 

γιουγκονοςταλγία.  
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ΜΕΡΟ ΣΡΙΣΟ 

Νοςταλγία 

Το λιμμα τθσ λζξθσ «νοςταλγία» κατά το λεξικό Οxford αναφζρεται ωσ «Μια 

ςυναιςκθματικι λαχτάρα ι μελαγχολικι  αγάπθ για μια περίοδο ςτο παρελκόν»20. Η λζξθ 

νοςταλγία προζρχεται από τον ςυνδυαςμό των ελλθνικϊν λζξεων νόςτοσ (επιςτροφι ςτο 

ςπίτι) και ο άλγοσ (πόνοσ) και χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά τον 17ο αιϊνα ωσ ιατρικόσ 

όροσ. Ρεριγράφει τισ φυςικζσ εκδθλϊςεισ τθσ νοςταλγίασ των ναυτικϊν και των ταξιδιωτϊν 

(Svetlana Boym, 2001, ςελ. 6). Ο όροσ  ειςιλκε ςτον τομζα των κοινωνικϊν ςπουδϊν τον 

20ό αιϊνα και άρχιςε να χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τθ λαχτάρα των ανκρϊπων για 

κάποιο διάςτθμα ςτο παρελκόν. 

Αν και ρίηεσ τθσ αγγλικισ λζξθσ «nostalgia» ζχουν τθν βάςθ τουσ ςε ελλθνικζσ λζξεισ 

παρατθρείται κάποια αλλοίωςθ ςτθν εννοιολογικι ςθμαςία τθσ λζξθσ. Η Νάντια 

Σερεμετάκθ αςχολικθκεσ με τθν εννοιολόγιςθ τθσ λζξθσ προβάλλοντασ τθν 

διαφορετικότθτα που παρατθρείται ςτισ δφο γλϊςςεσ ελλθνικι και αγγλικι προςδίδοντασ 

νζα οπτικι ςτισ ςχζςεισ που διαμορφϊνουν οι μνιμεσ και οι εμπειρίεσ του παρελκόντοσ. Η 

ίδια αναφζρει: 

Στθν αγγλικι γλϊςςα θ λζξθ νοςταλγία (ςτθν ελλθνικι νοςταλγία) υπονοεί τθν απαξίωςθ του 

ρομαντικοφ ςυναιςκιματοσ. Στθν ελλθνικι γλϊςςα θ νοςταλγία είναι ζνα ςφνκετο τθσ νόςτου και 

του άλγουσ. Το  «νοςτϊ»(ριμα) ςθμαίνει ότι επιςτρζφω, ταξιδεφω (πίςω ςτθν πατρίδα). Το 

ουςιαςτικό νόςτοσ ςθμαίνει τθν επιςτροφι, το ταξίδι, ενϊ το ά-νοςτοσ ςθμαίνει χωρίσ γεφςθ ... Το 

αντίκετο του άνοςτου είναι νόςτιμο  και χαρακτθρίηει κάποιον ι κάτι που ζχει ταξιδζψει και ζφταςε, 

ζχει ωριμάςει  και είναι  νόςτιμο (και χριςιμο). Το «αλγϊ»  ςθμαίνει ότι αιςκάνομαι πόνο, πονάω 

και το ουςιαςτικό άλγοσ χαρακτθρίηει τον πόνο του ατόμου ςτθν ψυχι και το ςϊμα, τον καιγόμενο 

πόνο (καθμόσ). Ζτςι θ νοςταλγία είναι θ επικυμία ι θ λαχτάρα με καιγόμενο πόνο ςτο ταξίδι. 

Αναδεικνφει επίςθσ τθν αιςκθτθριακι διάςταςθ τθσ μνιμθσ ςτθν εξορία και τθν αποξζνωςθ. 

Αναμιγνφει τον ςωματικό και ςυναιςκθματικό πόνο και ςυνδζει τισ επϊδυνεσ εμπειρίεσ τθσ 

πνευματικισ και ςωματικισ εξορίασ με τθν ζννοια τθσ ωρίμανςθσ. Με αυτι τθν ζννοια, θ νοςταλγία 

ςυνδζεται με τισ προςωπικζσ ςυνζπειεσ τθσ ιςτοριοποιθτικισ αιςκθτικισ εμπειρίασ που κεωρείται 

ωσ οδυνθρό ςωματικό και ςυναιςκθματικό ταξίδι. (1994, 4) 

Το ζργο τθσ Σερεμετάκθ ιταν καινοτόμο διότι ειςιγαγε ςτθν κεωρία τθσ μνιμθσ μία άλλθ 

οπτικι θ οποία είχε να κάνει με τισ αιςκιςεισ. Μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι οι αναλφςεισ πάνω 

ςτο κζμα τθσ μνιμθσ όπωσ εκτενϊσ αναφζραμε ςτο πρϊτο κεφάλαιο ανζλυαν τθν μνιμθ  

υπό το πρίςμα των κοινωνικϊν ςχζςεων και τθσ ςυλλογικισ μνιμθσ. Η εναςχόλθςθ με τθν 

μνιμθ μζςα από τθν ανάδειξθ των τόπων μνιμθσ , των μουςείων και τον λόγο περί μνιμθσ 

άφθνε από ζξω τθν αίςκθςθ του υποκειμζνου όταν ερχόταν ςε επαφι με μνθμονικοφσ 

τόπουσ ι απλά όταν μνθμόνευε το παρελκόν. Μζςα από το ζργο τθσ Σερεμετάκθσ κρατάμε 

τθν αίςκθςθ του υποκείμενου θ οποία προζρχεται από αυτό και δεν αποτελεί κάποια 

χειραγωγθμζνθ τεχνικι.  

Σφμφωνα με τθν ςθμαςιολογικι ζρευνα τθσ Σερεμετάκθ θ ζννοια «νοςταλγία» 

μεταβάλλεται ςτισ δφο γλϊςςεσ κι ασ ζχουν κοινζσ ρίηεσ. Στθν αγγλικι γλϊςςα που 

                                                           
20

https://en.oxforddictionaries.com/definition/nostalgia 
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χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτισ ανκρωπολογικζσ ζρευνεσ το περιεχόμενο τθσ νοείται  

περιςςότερο ωσ ζνα «ρομαντικό πάγωμα του παρελκόντοσ» (Μacdonald, 2013,  ςελ. 88). Η 

διαφοροποίθςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ζγκειται ςτθν δθμιουργία ενόσ πλαιςίου το οποίο 

«προκαλεί τθ μεταςχθματιςτικι επίδραςθ του παρελκόντοσ ωσ αςυμβίβαςτθ ιςτορικι 

εμπειρία» (Σερεμετάκθ, 1994, ςελ. 4). 

O λόγοσ που αναφζρομαι ςτθν διαφοροποίθςθ τθσ ςθμαςιολογικι ζννοιασ τθσ λζξθσ κατά 

τισ δφο γλϊςςεσ ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ θ νοςταλγία αποτζλεςε ζνα πεδίο ζρευνασ και 

κεϊρθςθσ το οποίο απαςχόλθςε ζντονα τθν ανκρωπολογικι κοινότθτα. Αναπτφχκθκαν 

πολλζσ κεωρίεσ όπωσ κα δοφμε και παρακάτω, οι οποίεσ αναλφουν το περιεχόμενο τθσ 

ζννοιασ και τισ διαςτάςεισ τισ όποιεσ λαμβάνει το φαινόμενο. Ενδιαφζρον ωςτόςο 

αποτζλεςε θ ζρευνα τθσ Σερεμετάκθ κακϊσ θ ίδια προχωράει ςε μία ειδικότερθ 

ςθμαςιολογικι ανάλυςθ θ οποία κατά κάποιο τρόπο απενοχοποιεί τθν αίςκθςθ τθσ 

νοςταλγίασ. Αναλφοντασ τθν υπό τθν ςκοπιά των αιςκιςεων τθσ δίνεται μία πιο ανκρϊπινθ 

διάςταςθ κακϊσ αναφερόμαςτε πλζον ςε μία αυτόματθ ανκρϊπινθ αίςκθςθ και όχι ςε μία 

κακοδθγοφμενθ ζκφραςθ για το παρελκόν.  Η απενοχοποίθςθ  αυτι ζγκειται ςτισ ςχζςεισ 

που αναδφονται ςχετικά με τθν μνιμθ και το παρελκόν μζςα από τθν εμπειρία. Επομζνωσ θ 

νοςταλγία εξετάηει μία άλλθ πλευρά τθσ κεωρίασ τθσ μνιμθσ θ οποία δεν ζχει να κάνει με 

τθν καταςκευι και τυποποιθμζνθ αναπαραγωγι τθσ αλλά με τθν εμπειρικι τθσ υπόςταςθ. 

Η Svetlana Boym ςτο ζργο τθσ «The future of Nostalgia» πραγματοποιεί μία ενδελεχι 

ανάλυςθ ςτθν ζννοια τθσ νοςταλγίασ ςθμειϊνοντασ πωσ μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ 

αναδφονται δφο είδθ τθσ νοςταλγίασ. Αυτά τα είδθ χαρακτθρίηουν τθν ςχζςθ κάποιου με το 

παρελκόν του, τθν «φανταςτικι κοινότθτα» ςτθν οποία ανικει , το ςπίτι του. Ρρόκειται για 

τθν  νοςταλγία τθσ παλινόρκωςθσ (restorative nostalgia) και τθν αναςτοχαςτικι νοςταλγία 

(reflective nostalgia).Tα είδθ τθσ νοςταλγίασ κατά τθν Boym δεν εξθγοφν τθν φφςθ τθσ 

λαχτάρασ οφτε το ψυχολογικό υπόβακρο αλλά τθν εντφπωςθ που δθμιουργοφν θ 

«φαινομενικά ανυπζρβλθτθ νοςταλγία» και θ ςχζςθ του υποκειμζνου με τθν ςυλλογικι 

υπόςταςθ. Επομζνωσ δεν πρόκειται για μία ανάλυςθ του εςωτερικοφ κόςμου του ατόμου 

και πωσ αυτό βιϊνει τθν νοςταλγία αλλά για μία ανάλυςθ που ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ τθσ 

αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ ατομικισ και ςυλλογικισ μνιμθσ. Η Boym αναφζρει: 

«Σα δφο είδθ νοςταλγίασ δεν είναι απόλυτοι τφποι, αλλά μάλλον τάςεισ, τρόποι ςχθματιςμοφ και 

νοιματοσ τθσ λαχτάρασ. Θ «νοςταλγία τθσ  παλινόρκωςθσ» (restorative nostalgia)  δίνει ζμφαςθ ςτθ 

νόςτο και προτείνει τθν ανοικοδόμθςθ των χαμζνων «πατρίδων» και να καλυφκοφν  τα κενά μνιμθσ. 

Θ «αντανακλαςτικι νοςταλγία» (reflective nostalgia) αφορά το άλγοσ, τθ λαχτάρα και τθν απϊλεια, 

τθν ατελι διαδικαςία τθσ μνιμθσ. Θ πρϊτθ κατθγορία νοςταλγϊν δεν ςκζφτονται τον εαυτό τουσ ωσ 

νοςταλγοφσ, πιςτεφουν ότι το ςχζδιό τουσ αφορά τθν αλικεια. Αυτό το είδοσ νοςταλγίασ 

χαρακτθρίηει το ζκνοσ και τισ εκνικιςτικζσ αναβιϊςεισ ςε όλο τον κόςμο, οι οποίεσ αςχολοφνται με 

τον όχι ςφγχρονο τρόπο καταςκευισ τθσ ιςτορίασ μζςα από τον μφκο. Μζςω μιασ επιςτροφισ ςτα 

εκνικά ςφμβολα και μφκουσ και, περιςταςιακά, μζςω ανταλλαγισ κεωριϊν ςυνομωςίασ. Θ 

«νοςταλγία τθσ παλινόρκωςθσ» (restorative nostalgia)   εκδθλϊνεται μζςω τθσ  ολικισ 

ανακαταςκευι μνθμείων του παρελκόντοσ, ενϊ θ «ανακλαςτικι νοςταλγία» (reflective 

nostalgia)παραμζνει ςε ερείπια, θ πατίνα του χρόνου και τθσ ιςτορίασ, ςτα όνειρα ενόσ άλλου 

μζρουσ και άλλου χρόνου.»(Boym, 2001, ςελ 41) 
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Για τθν κατανόθςθ τθσ «νοςταλγίασ τθσ παλινόρκωςθσ» είναι ςθμαντικό να διαχωρίςουμε  

τισ ςυνικειεσ του παρελκόντοσ από τισ ςυνικειεσ τθσ αποκατάςταςθσ του παρελκόντοσ. Η 

διαφοροποίθςθ ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ οι μεν αποτελοφν εκφάνςεισ του παρελκόντοσ 

μζςα από τθν επιβίωςθ των «εκίμων και παραδόςεων» ενϊ οι δε αποτελοφν μία 

«καταςκευαςμζνθ– εφευρεμζνθ παράδοςθ» (Hobsbawm και Ranger,  2004, ςελ 14-15). Η 

εφευρεμζνθ - καταςκευαςμζνθ παράδοςθ ςυνδζεται  με τθν κοινωνικι και πολιτικι 

υπόςταςθ τθσ κλθρονομιάσ θ οποία όπωσ είδαμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο εξυπθρετεί 

τουσ λόγουσ ςυνζχειασ και επιβίωςθσ του παρελκόντοσ ςτθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα. 

Από πολιτικι ςκοπιά θ δθμιουργία τζτοιου είδουσ καταςκευαςμάτων ζγκειται ςτθν 

διατιρθςθ τθσ «ταυτότθτα» και τθσ ζννοιασ τθσ «φανταςτικισ κοινότθτασ».   

Τα δφο είδθ νοςταλγίασ  , θ αντανακλαςτικι και θ νοςταλγία τθσ παλινόρκωςθσ, 

κυμαίνονται ςτα ίδια πλαίςιο αναφοράσ. Χρθςιμοποιοφν τισ ίδιεσ αφθγιςεισ και 

ταυτότθτεσ. Η πυροδότθςθ τθσ νοςταλγία πραγματοποιείται από τα ίδια αντικείμενα. Η 

διαφοροποίθςθ των ειδϊν δεν ζγκειται ςτα ςθμεία αναφοράσ αλλά ςτα ςθμεία που 

επιδροφν . Η νοςταλγία τθσ παλινόρκωςθσ προκαλεί το εκνικό παρελκόν και μζλλον ενϊ θ 

αναςτοχαςτικι νοςταλγία αφορά τθν ατομικι και πολιτιςτικι μνιμθ. (SvetlanaΒoym, 2001, 

ςελ 49). Η τελευταία είναι πιο προςανατολιςμζνθ προσ μια ατομικι αφιγθςθ που λατρεφει 

τισ λεπτομζρειεσ, αφοφ αποκαταςτακεί θ νοςταλγία τότε καταλιγει ςτθν ανακαταςκευι 

των ςθμείων αναφοράσ (ζκιμα, παραδόςεισ) ςε μία προςπάκεια να ςυνεχίςουν να 

υπάρχουν. Από τθν ςτιγμι που υπάρχει ζλλειψθ ςτον χρόνο κακϊσ ανικει ςτο παρελκόν 

τότε χρθςιμοποιείται ο χϊροσ με αντικείμενα τα οποία ςυνδζουν τα παρελκόν με το παρόν. 

Η αντανακλαςτικι νοςταλγία δεν προςποιείται ότι ανοικοδομεί τον μυκικό παρελκόν απλά 

το αναβιϊνει. 

Από τθν παραπάνω ανάλυςθ ςχετικά με τα ποιοτικά είδθ τθσ νοςταλγίασ προκφπτει άμεςα 

θ ζννοια του χρόνου ωσ μζςο ανάδειξθσ του φαινομζνου. Σφμφωνα με τουσ Malcolm Chase 

και Christopher Shaw, ςυντάκτεσ και ςυνειςφζροντεσ ςτθν ανάλυςθ του φαινομζνου τθσ 

νοςταλγίασ, υπάρχουν τρείσ χρονικζσ υποκζςεισ που εξετάηονται ςτο φαινόμενο.(Malcolm 

Chase και Christopher Shaw,1989, ςελ.2-4) Αυτζσ οι διαςτάςεισ εκδθλϊνονται με τισ 

προχποκζςεισ που πρζπει να πλθρεί το υποκείμενο ϊςτε να βιϊςει τθν νοςταλγία. Η πρϊτθ 

προχπόκεςθ είναι ότι το άτομο πρζπει να δει τον χρόνο ωσ γραμμικό. Το παρελκόν είναι το 

παρελκόν και δεν υπάρχει, επομζνωσ δεν μπορεί να ςυμβεί ξανά. Η δεφτερθ προχπόκεςθ 

είναι ότι το άτομο πρζπει να ζχει τθν αίςκθςθ ότι το «παρόν είναι ανεπαρκζσ». Εφόςον 

είναι ανεπαρκζσ και δεν το ικανοποιεί τότε περνάμε ςτθν τρίτθ προχπόκεςθ θ οποία είναι θ 

φπαρξθ υλικϊν και αντικειμζνων τα οποία πραγματοποιοφν τθν ςφνδεςθ με το παρελκόν.  

Τόςο με τθν ανάλυςθ τθσ Boym όςο και με τθν ανάλυςθ των Malcolm Chase και Christopher 

Shaw (MalcolmChase και Christopher Shaw,1989, ςελ.2-4) φαίνεται ξεκάκαρα πωσ θ 

νοςταλγία είναι ζνα φαινόμενο το οποίο εξελίςςεται κατά τον χρόνο ενϊ θ ςφνδεςθ του με 

τα υλικά αγακά αποτελεί ζνα αναπόςπαςτο μζροσ του. Ο χρόνο πυροδοτεί τθν αίςκθςθ 

ενϊ τα υλικά αποτελοφν τον ςυνδετικό κρίκο με το παρελκόν. Ζχοντασ πραγματοποιιςει 

ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο τθν ςφνδεςθ του παρελκόντοσ και τθσ μνιμθσ με τθν 

κλθρονομιά αντιλαμβανόμαςτε πλζον πωσ  θ κλθρονομιά και οι τόποι μνιμθσ προκαλοφν 

ςτο υποκείμενο διεργαςίεσ οι οποίεσ ςυνδζονται άμεςα με τθν ζννοια τθσ νοςταλγίασ.  
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Η Mitja Velikonja(2002),  ςυγγραφζασ που επικεντρϊνεται ςτθν ζννοια τθσ Yugonostalgia, 

χωρίηει τθ νοςταλγία ακόμα περιςςότερο ςτθν «αίςκθςθ/ιδζα τθσ  νοςταλγίασ και ςτθν 

υλοποιθμζνθ νοςταλγία». Η πρϊτθ αφορά τθν αίςκθςθ τθσ νοςταλγίασ που υπάρχει ςτα 

άτομα και ςτθ ςυλλογικι και ατομικι μνιμθ του παρελκόντοσ. Ενϊ θ υλικι νοςταλγία 

εξελίςςεται  μζςα από τα υλικά αντικείμενα όπωσ μνθμεία, κτίρια και αναμνθςτικά, όπωσ 

αυτά που κα δοφμε ςτθν περίπτωςθ του Μουςείου που κα αναλφςουμε . Σε αυτό το 

ςθμείο τα υλικά αγακά περνάνε από το πεδίο τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ παράδοςθσ ςτθν 

εμπορευματοποίθςθ τουσ κακϊσ πωλοφνται ςτθν αγορά. Το γεγονόσ αυτό αποτελεί 

ειρωνεία για τθν νοςταλγία του ςοςιαλιςμοφ θ οποία αναβιϊνεται μζςα από τθν 

καπιταλιςτικι εκδοχι τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.  

Ρραγματοποιϊντασ τθν ανάλυςθ τθσ νοςταλγίασ βλζπουμε πωσ πρόκειται για ζνα 

φαινόμενο το οποίο ςυνδζεται τόςο με τθν ςυλλογικι και ατομικι μνιμθ όςο και με τα 

πολιτιςτικά προϊόντα. Η μνιμθ ςε ατομικό επίπεδο επθρεάηει τθν ςφγχρονθ οπτικι του 

παρελκόντοσ μζςα από τθν αναβίωςθ των εκίμων και παραδόςεων. Ενϊ ςε ςυλλογικό 

επίπεδο ενδζχεται να είναι φορζασ εκνικϊν ιδεολογιϊν με ςτόχο τθν παλινόρκωςθ του 

παρελκόντοσ. Η αίςκθςθ του παρελκόντοσ εκφράηεται είτε μζςα από τθν ιδζα για αυτό είτε 

μζςα από τθν προβολι του ςε υλικά αγακά. Μπορεί να εκφραςτεί μζςα από τθν νοςταλγία 

για το φαγθτό ωσ μζςο αναβίωςθσ τθσ μνιμθσ, μζςα από τθν ανάγκθ για τθν αναπόλθςθ 

του τόπου προζλευςθσ (Macdonald, 89-94) και τθν ανάγκθ για τθν διατιρθςθ των εκίμων. 

Σε ςυλλογικό επίπεδο εκφράηεται μζςα από τα πολιτιςτικά προϊόντα. Η 

εμπορευματοποίθςθ των προϊόντων οδθγεί ςτο εμπορευματικό κφκλωμα το οποίο πζρα 

των κοινωνικϊν ςχζςεων που αναλφςαμε παραπάνω εξυπθρετεί επίςθσ και τισ  «ανάγκεσ» 

τθσ αγοράσ. 

 

Η μεταςοςιαλιςτική νοςταλγία 

Το φαινόμενο τθσ νοςταλγίασ ςε ςυλλογικό επίπεδο ζχει παρατθρθκεί εκτενϊσ ςτισ 

περιοχζσ όπου βίωςαν ςοςιαλιςτικά κακεςτϊτα αναςφροντασ από τθ μνιμθ νοςταλγικζσ  

πτυχζσ του ςοςιαλιςτικοφ παρελκόντοσ. Μεγάλθ ζκπλθξθ ακολουκεί το φαινόμενο αυτό 

κακϊσ θ νοςταλγία για τον ςοςιαλιςμό δεν παρατθρείται μόνο ςτισ χϊρεσ όπου τον βίωςαν 

αλλά και ςε άλλεσ περιοχζσ οι οποίεσ δεν είχαν ςχζςθ με τζτοιου είδουσ κακεςτϊτα. 

Σφμφωνα με τουσ κυρίαρχουσ απολογιςμοφσ, θ κατάρρευςθ του ςοςιαλιςμοφ κα ζπρεπε 

ςίγουρα να κεωρθκεί απολφτωσ κετικι, ειδικά από εκείνουσ που «είχαν δραπετεφςει» από 

αυτό. Υπό αυτι τθν προχπόκεςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςτεριςεισ και τισ καταχριςεισ 

τθσ ςοςιαλιςτικισ περιόδου, αναρωτιζται θ Sharon Macdonald γιατί πρζπει να κοιτάξει 

κάποιοσ με νοςταλγία το ςυγκεκριμζνο παρελκόν;(ςελ. 99)  

Η Γερμανία παρουςιάηεται ωσ θ πρϊτθ χϊρα ςτθν οποία εμφανίςτθκε το φαινόμενο. Η 

νοςταλγία για το ςοςιαλιςτικό παρελκόν αναφζρεται ωσ «Ostalgie»(«νοςταλγία για τθν 

Ανατολι»)(ςτο ίδιο).Μζςα από το παράδειγμα τθσ ταινίασ «GoodbyeLenin»21 ξεπροβάλλει 

                                                           
21

http://www.imdb.com/title/tt0301357/ 
Ταινία γερμανικισ παραγωγισ που προβλικθκε παγκοςμίωσ το 2003 

http://www.imdb.com/title/tt0301357/
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θ ζννοια τθσ νοςταλγίασ ζτςι πωσ διαμορφϊκθκε κατά τθν νζα χιλιετία και τθν Τρίτθ φάςθ 

τθσ νοςταλγίασ για τθν μεταςοςιαλιςτικι Γερμανία. 

Στα προθγοφμενα δφο μζρθ τθσ εργαςίασ μιλιςαμε για τθν ςχζςθ που αναπτφςςεται 

ανάμεςα ςτα μουςεία και το ςφμπλεγμα τον εννοιϊν μνιμθ- κλθρονομιά-ταυτότθτα. 

Συγχρόνωσ μελετιςαμε τθν ςοςιαλιςτικι καταςκευι μζςα από τθν ανάδειξθ τθσ 

κλθρονομιάσ θ οποία είχε ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ςοςιαλιςτικισ ταυτότθτασ. Η ανάδειξθ 

αυτι ζλαβε μζροσ μζςα από τθν ανάδειξθ τόπων μνιμθσ οποφ κατά τθν μεταςοςιαλιςτικι 

περίοδο τα εκνικά πλζον κράτθ προςπάκθςαν να αξιοποιιςουν ανάλογα τα μνθμεία αυτά 

όπωσ είδαμε μζςα από τα τρία παραδείγματα μεταςοςιαλιςτικϊν χωρϊν. Ζχοντασ πλζον 

μιλιςει για τθν νοςταλγία ςε γενικότερο πλαίςιο ςτθν ςυνζχεια κα ειδικεφςουμε ςτθν 

γιουγκονοςταλγία που αφορά τον τόπο που αναλφουμε. 

Γιουγκο-νοςταλγία 

Το ίδιο φαινόμενο τθσ νοςταλγίασ παρατθρείται και ςτθν περίπτωςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. 

Με τθν πραγμάτωςθ του «τρίτου δρόμου προσ τον ςοςιαλιςμό» και τθν μετζπειτα 

κατάρρευςθ του λογικό και επόμενο να παρατθρθκεί το ίδιο φαινόμενο τθσ νοςταλγίασ. Οι 

διαςτάςεισ του φαινομζνου  οδιγθςε ςτθν δθμιουργία του όρου «γιουγκο-νοςταλγία» 

(yugo-nostalgia). Η   Dubravka Ugresic  (2002) ορίηει τθ γιουγκοςλαβικι νοςταλγία «ωσ μια 

παραγωγικι επανεξζταςθ τθσ ςυλλογικισ εμπειρίασ των πολιτϊν των οποίων θ ατομικι ηωι 

ιταν ενςωματωμζνθ ςτθν κοινωνικι ηωι του καταρρακωμζνου κράτουσ. Κατανοεί τθ 

γιouγκο-νοςταλγία ωσ ζνα ηωτικό, παραγωγικό εργαλείο ςτθ ςυναιςκθματικι αναςφςταςθ 

και διατιρθςθ ιςτοριϊν». (ZalaVolčič, 2007, 27). Η Volcic αναγνωρίηει τθν φπαρξθ των 

γιουγκοςλαβικϊν αφθγιςεων ωσ ενδιαφζρουςεσ και παραγωγικζσ ωςτόςο επιμζνει ςτθν 

ανάλυςθ αυτϊν των αφθγιςεων για τον ςωςτό χαρακτθριςμό τουσ. Η ανάλυςθ τθσ 

νοςταλγίασ ςυνδζεται με  τθν μεταβατικι περίοδο από το ζνα κακεςτϊσ ςτο άλλο. Υπό 

αυτι τθν ζννοια χαρακτθρίηεται ωσ «πολιτικά παραγωγικι» (ςτο ίδιο).  

Σε αυτό το ςθμείο εννοείται πωσ θ γιουγκονοςταλγία μπορεί πράγματι να αποτελζςει ζνα 

ηωτικό εργαλείο για να βοθκιςει τουσ πρϊθν Γιουγκοςλάβουσ να διαπραγματευτοφν τισ 

ιςτορικζσ εντάςεισ που πολφ ςυχνά εκδθλϊνονται ςτισ ςφγχρονεσ ςυγκροφςεισ. Ωσ 

παραδείγματα ςτθν παραπάνω υπόκεςθ δίνονται οι παρακάτω περιπτϊςεισ. Στθ πρϊθν 

Γιουγκοςλαβικι Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ , οι ακτιβιςτζσ διοργάνωςαν μια ςυνεχιηόμενθ 

δθμόςια εκδιλωςθ με τθν ονομαςία «γιουγκοςλαβικι μνιμθ», ςτθν οποία οι περαςτικοί 

καλοφνται να μοιραςτοφν τισ αναμνιςεισ τουσ ςε μια διαδραςτικι ζκκεςθ τζχνθσ που τουσ 

επιτρζπει να επιςκεφτοφν  προςωρινά τθν γιουγκοςλαβικι εποχι. Ομοίωσ, τα καλλιτεχνικά 

ζργα που ξεκίνθςε θ ςλοβενικι παραγωγόσ βίντεο Marina Grzinic22 και θ ςζρβικθ 

πρωτοποριακι καλλιτζχνθσ Marina Abramovic23 προωκοφν το ηιτθμα τθσ 

γιουγκονοςταλγίασ και διαχειρίηονται τισ γιουγκοςλαβικζσ αναμνιςεισ  μετά τθν κρίςθ και 

τουσ αιματθροφσ πολζμουσ. 

Η ζκταςθ του φαινομζνου ιταν τόςο μεγάλθ που εκδθλϊκθκε και με πιο μοντζρνουσ 

τρόπουσ προβολισ μζςα από τθν χριςθ του διαδικτφου. Ζργα μνιμθσ προβλικθκαν από 

                                                           
22

http://grzinic-smid.si/ 
23

http://www.marinaabramovic.com/ 
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διάφορουσ ιςτότοπουσ όπωσ παρουςιάηονται ςτισ διευκφνςεισ www.cyberotpisani.com , 

http://www.tol.org/client/article/9341-yugoslavia-lives.html. Ο πρϊτοσ 

ιςτότοποσαυτοπροςδιορίηεται ωσ «οργανιςμόσ φάνταςμα» ο οποίοσ δθμοςίευςε μια 

θλεκτρονικι ζκδοςθ του «SFRJ zaponavljace» (Γιουγκοςλαβία για Ανδρείκελα) του 

ςυγγραφζασ (Novacic, 2005) ο οποίοσ περιγράφει με κρθςκευτικό τρόπο τθ Γιουγκοςλαβία 

ωσ μια «χϊρα με ζξι δθμοκρατίεσ, πζντε ζκνθ, τζςςερισ γλϊςςεσ, τρεισ κρθςκείεσ, δφο 

αλφάβθτα και μια αγάπθ: Γιουγκοςλαβία». Το βιβλίο είναι διακζςιμο ςε ζντυπθ μορφι ςε 

βιβλιοπωλεία ςε όλθ τθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία, ζγινε δθμοφιλισ «τουριςτικόσ οδθγόσ» ςτο 

παρελκόν.  Ο δεφτεροσ ιςτότοποσ υποδζχεται τουσ επιςκζπτεσ με ζνα άρκρο που φζρει τον 

τίτλο «Θ Γιουγκοςλαβία ηει!» και αναφζρεται ςτο ςε ζνα πλικοσ από ςυγγραφικζσ δουλειζσ 

όπωσ τθσ Dubravka Ugresic και του Novacic, υπογράφοντασ το άρκρο ο δθμοςιογράφοσ από 

το Βελιγράδι Aleksandar Miti τονίηοντασ πωσ ο ίδιοσ δεν είναι γιουγκονοςταλγόσ.  

Η Zala Volčič ςτθν ανάλυςθ τθσ για τθν γιουγκονοςταλγία τθν ςυνδζει με τθν εμπορικι 

αναπαραγωγι και διακρίνει τρεισ (ςυχνά επικαλυπτόμενεσ) πτυχζσ τθσ γιουγκοςλαβικισ 

νοςταλγίασ ο οποίεσ πλζον είναι εμφανείσ ςτθν περιοχι: 

1. Η «νοςταλγία τθσ ανακεϊρθςθσ»( носталгија прегледа ) είναι κυρίωσ ζνα πολιτικό 

φαινόμενο. Κινθτοποιεί τθν υπόςχεςθ του παρελκόντοσ ωσ μζροσ ενόσ πολιτικοφ 

προγράμματοσ επανζνωςθσ. Με αυτόν τον τρόπο, ςυμμετζχει ςε κάποιεσ από τισ άλλεσ 

πτυχζσ τθσ νοςταλγίασ που περιγράφονται παρακάτω, με τθν επανεγγραφι ιςτορικοφ και 

τθν ζκκλθςθ για τθν ανανζωςθ μιασ κοινισ αίςκθςθσ ςυμμετοχισ ςε μια φανταςμζνθ 

γιουγκοςλαβικι κοινότθτα. Αυτι θ ρεβιηιονιςτικι μορφι νοςταλγίασ προχποκζτει τθν 

φπαρξθ μιασ επαλθκεφςιμθσ ιςτορικισ πραγματικότθτασ προκειμζνου να μεταςχθματιςτεί 

και να αναμορφωκεί ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ. Επικαλείται από 

πολιτικοφσ ςτο πλαίςιο δθμόςιων ςυηθτιςεων. (Volčič, 2007, ςελ. 26) 

2. Η «αιςκθτικι νοςταλγία» (естетска носталгија) θ οποία  είναι πρωτίςτωσ ζνα 

πολιτιςτικό φαινόμενο που απαιτεί τθ διατιρθςθ ενόσ αυκεντικοφ γιουγκοςλαβικοφ 

παρελκόντοσ. Υποςτθρίηει το ςεβαςμό τθσ γιουγκοςλαβικισ κουλτοφρασ και του 

ςοςιαλιςτικοφ τθσ παρελκόντοσ ωσ κάτι ιερό, που πρζπει να αγαπάμε, αλλά να μθν 

εκμεταλλευόμαςτε για πολιτικό ι εμπορικό κζρδοσ. 

 3. Τζλοσ θ «ουτοπικι νοςταλγία»(утопијсканосталгија) θ οποία  είναι ζνα εμπορικό 

φαινόμενο που γιορτάηει και εκμεταλλεφεται τθ λαχτάρα για ζνα ειδυλλιακό 

γιουγκοςλαβικό παρελκόν. Αυτόσ ο τφποσ νοςταλγίασ τείνει να είναι ο πιο αριςτοκρατικόσ. 

Αποφεφγει τισ ιςτορικζσ αφθγιςεισ, ςτθριηόμενθ αντ 'αυτοφ ςε εμπορικά ςφμβολα τθσ 

γιουγκοςλαβικισ ταυτότθτασ. 

Με τθν μελζτθ τθσ Volčič εξετάηουμε το φαινόμενο από μία άλλθ οπτικι. Τθν γενικότερθ 

επίδραςθ που ζχει βαςιςμζνθ ςτο τι κζλει να πετφχει θ επιτθδευμζνθ νοςταλγία. Μζςα από 

τισ τρεισ περιπτϊςεισ που αναλφει (αιςκθτικι νοςταλγία, νοςταλγία τθσ ανακεϊρθςθσ, 

ουτοπικι νοςταλγία) μασ δείχνει τθν εξωτερικι ματιά ςτο φαινόμενο, θ οποία ζχει 

ςυγκεκριμζνο ςκοπό κατά τθν πρόςλθψθ του από το υποκείμενο. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ 

που θ νοςταλγία πολλζσ φορζσ φζρει και αρνθτικό πρόςθμο. Ππωσ είναι θ περίπτωςθ τθσ 

Macdonald θ οποία αναφζρεται ςτθν νοςταλγία ωσ αφελι αίςκθςθ κατά τθν ςτιγμι που το 

κοινωνικό υποκείμενο κοιτάηει πίςω ςε μια εποχι «αςφάλειασ», ενόψει τθσ διαταραχισ, 

http://www.cyberotpisani.com/
http://www.tol.org/client/article/9341-yugoslavia-lives.html
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τθσ αλλαγισ και εξάρκρωςθσ(Μacdonald,2013,ςελ.87). Ριο ςυγκεκριμζνα θ  Μacdonald 

ςχολιάηει καυςτικά τισ μελζτεσ τθσ νοςταλγίασ υπό μία άλλθ οπτικι αυτι τθσ «ανόθτθ 

ςυναιςκθματικισ άποψθσ ότι το παρελκόν ιταν καλφτερο και πικανότατα να επιςτραφεί» 

(ςτο ίδιο). Μία κατά τθν γνϊμθ μου ςκλθρι αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου θ οποία εάν 

λθφκεί ωσ πραγματικότθτα ςτερεί τισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ από  τθν ανάλυςθ ενόσ 

φαινόμενου που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν ςφγχρονθ κοινωνία. 

Η γιουγκονοςταλγία ζχει φτάςει να χαρακτθρίηει διάφορα γεγονότα, χϊρουσ, ταυτότθτεσ 

και αναπαραςτάςεισ των μζςων ενθμζρωςθσ και ζχει φτάςει ακόμθ και ςτο Διαδίκτυο. Ο 

δθμοφιλισ ιςτότοποσ www.titoville.com δθμιουργικθκε ςτο όνομα του  JosovBrozTito ςτθ 

Σλοβενία το 1994 από δφο φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λιουμπλιάνα. Σφμφωνα με ζναν 

από αυτοφσ: 

Ο Τίτο φαινόταν αρκετά αμφιλεγόμενοσ ϊςτε να προςελκφει επιςκζπτεσ ςτον κυβερνοχϊρο. 

Δθμιουργοφςαμε ζναν ιςτότοπο για μια νεκρι προςωπικότθτα που κα μποροφςε ζτςι να ςυνεχίςει 

τθ ηωι του και να διατθριςει τθ λατρεία τθσ δθμοτικότθτασ ςτον κυβερνοχϊρο. Ξζραμε ότι υπιρχαν 

πολλι υλικό του Τίτο εκεί ζξω * φωτογραφίεσ, βιβλία, ομιλίεσ, ταινίεσ κλπ. Δθμιουργιςαμε το χϊρο 

ωσ chat-space ... όπου ο Τίτο απευκφνεται άμεςα ςτον επιςκζπτθ. Σκεφτικαμε ότι κα υπιρχε κάποιο 

είδοσ ανατροφοδότθςθσ από τθν περιιγθςθ επιςκεπτϊν και ότι είχαμε δίκιο: αναδείχκθκε 

πραγματικά ιςχυρόσ! Πλα τα διαφορετικά είδθ προςβεβλθμζνων και καταφατικϊν φωνϊν άρχιςαν 

να χαλιναγωγιςουν. Ο ιςτότοποσ λειτουργεί πραγματικά ωσ τρόποσ να υπενκυμίηει ςτουσ 

ανκρϊπουσ τισ χαμζνεσ αναμνιςεισ και τισ ξεχαςμζνεσ καταςτάςεισ του νου. (Προςωπικι 

ςυνζντευξθ, 20 Μαΐου 2005) (Volčič, 2007, ςελ. 27). 

Η λατρεία για τθν εποχι που κριάμβευε θ Γιουγκοςλαβία άγγιξε όλο το φάςμα των τεχνϊν. 

Εκτόσ από τισ καλλιτζχνιδεσ που αναφζρω παραπάνω  θ απιχθςθ ιταν μεγάλθ τόςο ςτθν 

τζχνθ του κινθματογράφου όςο και ςτθν μουςικι. Ο χϊροσ του γιουγκοςλαβικοφ 

κινθματογράφου ζχει αποδειχκεί, ςτθ μεταπολεμικι περίοδο, ωσ καρποφόροσ για τθν 

κριτικι ςκζψθ για το παρελκόν και τθν ανατροπι του (Iordanova, 2001). Αρκετοί 

ςκθνοκζτεσ υποςτθρίηουν ότι θ προςωπικότθτα του Τίτο αξίηει να επανεξεταςτεί.(Volčič, 

2007, ςελ.31). Η πολιτικι κωμωδία του 1993 «Tito i Ja»24 (Τίτο και Εγϊ) του ςερβικοφ 

ςκθνοκζτθ Γκόραν Μάρκοβιτσ, παρουςιάηει ζνα 10χρονο αγόρι, εμμονικό με το φαγθτό και 

τον ςφντροφο Τίτο. Κερδίηει ζναν διαγωνιςμό ςτο ςχολείο με κζμα «Αγαπάσ τον ςφντροφο 

Σίτο και γιατί;» και προκαλεί τον ενκουςιαςμό του για τουσ ςοςιαλιςτζσ ιρωεσ του το 

παρελκόν. Το 1994 ζνα ςατιρικό-ντοκιμαντζρ με τίτλο «TitopoDrugiPutMedz ˇu Srbima» (Ο 

Τιτο ανάμεςα ςτουσ ςζρβουσ για δεφτερθ φορά)25 του Σζρβου ςκθνοκζτθ Zelimir Zilnik 

ανοίγει με αρχειακό υλικό του Τίτο και  ζπειτα, ζνασ θκοποιόσ, ντυμζνοσ ωσ Τίτο με 

ςτρατιωτικι ςτολι, περπατά γφρω από τθν πόλθ του Βελιγραδίου, ςταματϊντασ να 

ςυνομιλεί με τουσ ανκρϊπουσ με ζναν παιχνιδιάρικο, ειρωνικό τόνο για τθν πολιτικι 

ρωτϊντασ  «Είναι καλφτερα ι χειρότερα από το κάνατό μου; ». Οι απαντιςεισ αποτελοφν 

προβολζσ τθσ γιουγκονοςταλγίασ με όλουσ να αναφζρουν πωσ είναι χειρότερθ θ τωρινι 

κατάςταςθ. 

Στον χϊρο τθσ μουςικισ, τα φεςτιβάλ με κζμα τθν «Γιουγκοςλαβία» ςυγκεγκεντρϊνουν 

μεγάλα πλικθ ςε πολλζσ πρϊθν γιουγκοςλαβικζσ πόλεισ.H Zala Volčič ςθμειϊνει πωσ  
                                                           
24

http://www.imdb.com/title/tt0105602/ 
25

http://www.imdb.com/title/tt0108345/ 
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Υπάρχει μια κίνθςθ για τθν ανάκτθςθ τθσ αίςκθςθσ τθσ γιουγκοςλαβικισ ταυτότθτασ μζςω του 

πνεφματοσ τθσ γιουγκοςλαβικισ μουςικισ, ιδιαίτερα τθσ ροκ μουςικισ που ιταν δθμοφιλισ ςτθ 

δεκαετία του 1970 και του 1980.Η αναβίωςθ του Yugo-rock ζχει προκαλζςει τθν πακιαςμζνθ 

οικειοποίθςθ των πτωχϊν  του «Γιουγκοςλαβικοφ / Βαλκανικοφ» τρόπου ηωισ. (Volčič, 2007, ςελ. 

33). 

Ο λόγοσ που πραγματοποιιςαμε αυτι τθν εκτενι αναφορά ςτο ηιτθμα τθσ νοςταλγίασ και 

πιο ςυγκεκριμζνα τθσ γιουγκονοςταλγίασ οφείλεται από τθν μία ςτθν άμεςθ ςφνδεςθ με 

τον χϊρο που εξετάηουμε ςτθν παροφςα εργαςία , δθλαδι τθν μεταςοςιαλιςτικι Σερβία 

αλλά και τθν επιςτθμονικι ςφνδεςθ που ζχει με τισ ζννοιεσ τθν μνιμθσ, τθσ ταυτότθτασ και 

τθσ κλθρονομιάσ ζτςι όπωσ τθν αναλφςαμε ςτο πρϊτο κεφάλαιο. Οι εκφάνςεισ τθσ 

γιουγκονοςταλγίασ αποτελοφν μζροσ τθσ κλθρονομιάσ κακϊσ παρατθρείται ζντονα ςε κάκε 

μζςο το οποίο ςχετίηεται με τθν μνιμθ  . Ωσ μζροσ τθσ κλθρονομιάσ ςυνδζονται άμεςα με 

το επιχείρθμα που εξετάηουμε ςτθν παροφςα εργαςία το οποίο αφορά τθν χριςθ του 

Γιουγκοςλαβικοφ  παρελκόντοσ ςτθν μεταςοςιαλιςτικι Σερβία. Αναλφοντασ τθν αίςκθςθ 

τθσ νοςταλγίασ υπό  το πρίςμα τθσ Σερεμετάκθ μποροφμε να κατανοιςουμε καλφτερα τθν 

αίςκθςθ που αφινουν ςτον επιςκζπτθ τα πολιτιςτικά αντικείμενα ωσ μζροσ του 

παρελκόντοσ. Ουςιαςτικά πρόκειται για τθν εςωτερικι διεργαςίασ του υποκειμζνου όταν 

ζρχεται ςε επαφι τόπουσ μνιμθσ ι πολιτιςτικά αντικείμενα.  

Κρατάμε  ωσ ςθμείωςθ λοιπόν πωσ θ νοςταλγία ωσ επιςτθμονικό φαινόμενο φζρει διττι 

ςθμαςία. Από τθν μία ζχουμε τθν ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ με το παρελκόν και από τθν 

άλλθ ζχουμε τθν επιτθδευμζνθ επζκταςθ του φαινομζνου που τείνει να χειραγωγιςει το 

υποκείμενο ϊςτε να επιτφχει τουσ δικοφσ του ςκοποφσ. Στθν ςυνζχεια κα ακολουκιςει 

αναφορά ςε δφοεκκζςεισ που ςυναντιςαμε ςτο Μουςείο και ςε ζναν υπαίκριο χϊρο. Η 

πρϊτθ  

« YUGOSLAVIAFROMTHEBEGINNINGTOEND» 

Η ζκκεςθ παρουςιάςτθκε από τθν  01.12.2012 ζωσ τθν 03.03.2013. Ρρόκειται για μία 

ιςτορικι αναδρομι ςτθν γιουγκοςλαβικι ιςτορία από τθν δθμιουργία του Βαςιλείου των 

Σζρβων Κροατϊν και Σλοβζνων το 1918 ζωσ και τθν διάλυςθ τθσ. Ουςιαςτικά αποτελεί μία 

ςφντομθ περίλθψθ τθσ ιςτορίασ που κζλει να προβάλλει το μουςείο τονίηοντασ τα ςθμεία 

τα οποία ζχει κρίνει ωσ κατάλλθλα.  

Η επιμελιτρια τθσ ζκκεςθσ Ana Panic και οι ςυνεργάτεσ τθσ οι οποίοι υπογράφουν τα 

κείμενα26αναφζρουν ςτο ειςαγωγικό ςθμείωμα πωσ ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζκκεςθσ 

δεν ιταν να παρακζςουν εγκυκλοπαιδικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν Γιουγκοςλαβία αλλά να 

δθμιουργιςουν ζνα χϊρο ο οποίοσ κα ειςιγαγε τον επιςκζπτθ ςτθν ιδζα τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ με ζναν μοντζρνο, ελκυςτικό και αντικειμενικό τρόπο. Δεν ενδιαφζρονται 

να κάνουν παράκεςθ ιςτορικϊν γεγονότων αλλά να καλφψουν τα φαινόμενα τα οποία 

κεωροφν πωσ είναι ςθμαντικά και ζχουν αφιςει το ςθμάδι τουσ ςτισ ςοςιαλιςτικζσ 

κοινωνίεσ. Διευκρινίηουν πωσ δεν υπόκεινται ςτθν ιδζα του γιουγκαςλαβιςμοφ. Η πρόκεςθ 

των ικυνόντων τθσ ζκκεςθσ φαίνεται και από τον υπότιτλο που χρθςιμοποιοφν: 

                                                           
26

JovoBakic, SrdanCvetkovic, IvanaDobrivojevic, HrvojeKlasic, VladimirPetrovic. 
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«Η ιστορία εμός από τα πιο εμδιαφέρομτα και πιο αμφιλεγόμεμα πειράματα οικοδόμησης του 

κράτους στομ 20ό αιώμα» [δική μου μετάφραση]27 

Από τον υπότιτλο τθσ ζκκεςθ φαίνεται θ πρόκεςθ των ικυνόντων κακϊσ χρθςιμοποιοφν τθν  

ζκφραςθ «αμφιλεγόμενα πειράματα». Με τθν διατφπωςθ τουσ κακϊσ και το 

επεξθγθματικό ςθμείωμα τθσ ζκκεςθσ προβάλουν τθν αντικειμενικι  οπτικι που κα 

υιοκετοφν. Ωςτόςο μπαίνοντασ ςτθν κζςθ του επιςκζπτθ θ αίςκθςθ που μου δθμιουργείται 

είναι μάλλον αρνθτικι. Δεν μου αφινει το περικϊριο τθσ κρίςθσ κακϊσ ιδθ με 

προκαταβάλλει αρνθτικά για τθν φφςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ. Ο αρνθτιςμόσ αυτόσ 

προζρχεται από τον ςυνδυαςμόσ με τθν λζξθ «πείραμα». Τα ερωτιματα που μου 

γεννιοφνται ζχουν να κάνουν με τθν φφςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ ωσ νόμιμθ ομοςπονδία 

κρατϊν. Ζχοντασ αναφζρει το ςφνταγμα τθσ ςφςταςθσ τθσ το 1943 αποδεδειγμζνα ζχουμε 

μιλιςει για τθν νομιμότθτα τθσ ομοςπονδίασ μζςα από το δικαίωμα απόςχιςθσ κάκε 

ομόςπονδου κράτουσ. Επομζνωσ ποια πλευρά τθσ Γιουγκοςλαβίασ ορίηουν ωσ πείραμα; Η 

μόνθ απάντθςθ που μπορϊ να δϊςω ςτο παραπάνω ερϊτθμα είναι θ κοινωνικοπολιτικι 

φφςθ του πολιτεφματοσ, δθλαδι θ εξζλιξθ του ςοςιαλιςμοφ βαςιςμζνο ςτθν 

αυτοδιαχείριςθ προςπακϊντασ να ιςορροπιςει μεταξφ καπιταλιςμοφ και κομμουνιςμοφ. 

Σε προθγοφμενο μιλιςαμε για το παρελκόν και τθν μεταγενζςτερθ χριςθ του υπό τθν 

ζννοια τθσ καταςκευισ. Αναλφςαμε διεξοδικά πωσ θ χριςθ αφτθ δεν μπορεί παρά να είναι 

υποκινοφμενθ από τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε κοινωνικζσ και πολιτικζσ παραβολζσ τθσ 

εποχισ που εξετάηεται το παρελκόν. Ριο ςυγκεκριμζνα αναφζραμε πωσ θ φφςθ των 

μουςείων και κατ’ επζκταςθ των πολιτιςτικϊν του προϊόντων όπωσ είναι οι εκκζςεισ 

ορίηεται  όχι ωσ αντικειμενικι  κακϊσ πρόκειται για προϊόντα του ςφγχρονου κόςμου και 

εμπλζκονται ςτθν διαμόρφωςθ του ςφγχρονου ζκνουσ-κράτουσ. Ρροωκοφν τεχνολογίεσ 

ταξινόμθςθσ και παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν διατιρθςθ των εκνικϊν χαρτογραφθμζνων 

ορίων(Macdonald, 1999,ειςαγωγι). Επομζνωσ ςε ζνα κείμενο το οποίο ζχει ςχεδιαςτεί για 

να ειςιγαγε τον επιςκζπτθ ςτθν ιδζα τθσ Γιουγκοςλαβίασ αντιλαμβάνομαι πωσ ζχει 

δθμιουργθκεί προκατάλθψθ ιδθ από τον υπότιτλο του κειμζνου. 

Εξετάηοντασ ςτθν ςυνζχεια τον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ βλζπω πωσ θ αναδρομι ςτθν 

Γιουγκοςλαβία πραγματοποιείται ςε ενότθτεσ με τουσ παρακάτω τίτλουσ:Yugoslavia –ID, 

Yugoslavism (From the idea to a reality), Unification , Territory and Symbols of the state, 

Assassinations, Τhe people of Yugoslavia, Croatian  Spring and Serbian liberals, The seamy 

side of regime, Bad debt, Yugoslavia in the world – the world in Yugoslavia, Economy and 

society, The end of Yugoslavia. 

Δεν κα προβϊ ςε ανάλυςθ τθσ κάκε ενότθτασ χωριςτά κακϊσ με αυτόν τον τρόπο κα κάνω 

παράκεςθ γεγονότων τα οποία αναφζραμε ςε προθγοφμενα κεφάλαια και επίςθσ ο ςτόχοσ 

τθσ εργαςίασ είναι να δοφμε αν και με ποιον τρόπο  χρθςιμοποιείται θ γιουγκοςλαβικι 

κλθρονομιά.  Ζχοντασ αποδείξει τθν χριςθ τθσ κλθρονομιάσ κα παρατθριςουμε λίγο 

παραπάνω τθν ζκκεςθ αυτι για να δοφμε τον τρόπο που προβάλλουν τθν Γιουγκοςλαβία 

μζςα από τα εκκεςιακά κείμενα.   

                                                           
27

 «The History of one of the most interesting and most controversial state-building experiments in 
the 20th century» 
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Απομονϊνοντασ κάποιεσ εκφράςεισ βλζπουμε πωσ  υπάρχει διάχυτο το πολιτικό λεξιλόγιο  

του κειμζνου όπωσ:  

«Το Βαςίλειο των Σζρβων, των Κροατϊν και των Σλοβζνων ςχθματίςτθκε μετά τθν απόφαςθ 

των μεγάλων δυνάμεων, κατά το δεφτερο εξάμθνο του 1918 ότι θ Μοναρχία τθσ 

Αψβοφργου ιταν πζρα από τθν ελπίδα»28(δικι μου μετάφραςθ) 

«Η ιδζα του γιουγκοςλαβιςμοφ ιταν, ςε μεγάλο βακμό, εμπνευςμζνθ από τθν πολιτικι 

αδυναμία των νότιων ςλαβικϊν λαϊν και κρατϊν»29(δικι μου μετάφραςθ) 

Συγχρόνωσ γίνεται εκτενισ αναφορά ςτθν  εκνικι διαμάχθ ανάμεςα ςε Σερβία και Κροατία: 

«Οι δφο εκδοχζσ του Γιουγκοςλαβιςμοφ, τθσ Σερβίασ και τθσ Κροατίασ διζφεραν ςθμαντικά 

το ζνα από το άλλο τον 19ο και ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, ακόμθ και αντίκετα 

αντιτάχκθκαν. Ενϊ θ ιδζα τθσ Κροατίασ ενζπνευςε κατ 'αρχιν τον Γιουγκοςλαβιςμό  κατά 

τθ Μοναρχία των Αψβοφργων, όπου θ γιουγκοςλαβικι ομοςπονδιακι οντότθτα, με 

κροατικι πλειοψθφία κα ιταν ίςθ με τθν Αυςτρία και τθν Ουγγαρία, θ ςερβικι ιδζα του 

γιουγκοςλαβιςμοφ ςιμαινε ζνα ανεξάρτθτο και ενιαίο νόςο ςλαβικό κράτοσ, Τθ Σερβικι 

δυναςτεία και τουσ Σζρβουσ ωσ πλθκυςμό πλειοψθφίασ ».(δικι μου μετάφραςθ)30 

«Κατά τθ διάρκεια του πολζμου, θ ανεξάρτθτθ πολιτεία τθσ Κροατίασ διαπράττει 

γενοκτονία εναντίον Σζρβων ςτθν επικράτειά τθσ, ενϊ οι Τςζτνικσ διαπράττουν πολλζσ 

ςφαγζσ μουςουλμάνων που μοιάηουν με γενοκτονία ςτο Σαντηάκ και ςτθν ανατολικι 

Βοςνία. Εκτόσ από τα εκνικά κινιματα, ςυμμετείχε ςτον πόλεμο και ο παρτιηάνικοσ ςτρατόσ 

με επικεφαλισ το Κομμουνιςτικό Κόμμα Γιουγκοςλαβίασ και ο Josip Broz Tito. Από το 1943 

και μετά, ο ςτρατόσ πιρε τθν υποςτιριξθ όλων των τότε ςθμαντικϊν ςυμμάχων (ΗΡΑ, 

Μεγάλθ Βρετανία, ΕΣΣΔ) και κατόρκωςε να ιδρφςει τθ διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ 

ςοςιαλιςτικι Γιουγκοςλαβία ». *δικι μου  μετάφραςθ) 31 

                                                           
28

«The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was formed after the decision of the big powers, in the 

second half of 1918 that the Habsburg Monarchy was beyond hope» 

29
 «The idea of Yugoslavism was, to a large extent, inspired by political weakness of South Slav nations 

and states.» 

30
  « The two versions of Yugoslavism, the Serbian and the Croatian one differed considerably from 

one another in the 19th and early 20th century, even becoming mutually opposed. While the Croatian 
idea, in principle, implied Yugoslavism within the Habsburg Monarchy, where the Yugoslav federal 
entity, with a Croatian majority would be equal to Austria and Hungary, the Serbian idea of 
Yugoslavism meant an independent and unitary South Slav state, led by the Serbian dynasty and Serbs 
as a majority population.» 
 
31«During the war, the Independent State of Croatia committed genocide against Serbs in its 

territory, while Chetniks committed several genocide-like massacres of Muslims in 

Sandžakand in east Bosnia. In addition to national movements, the partisan army led by the 

Communist Party of Yugoslavia and Josip Broz Tito participated in the war, as well. From 

1943 onwards, the army got the support of all the then important allies (the U.S., Great 

Britain, the USSR ) and managed to established the internationally recognized socialist 

Yugoslavia.» 
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Συγκρίνοντασ τθν  ζκκεςθ  με το ςφνολο  του μουςειακοφ ςυγκροτιματοσ μου 

δθμιουργείται θ εντφπωςθ πωσ δεν ςυνάδει με τθν εξωτερικι εικόνα του μουςείου.  Το 

ςυγκρότθμα το οποίο παρουςιάςαμε παραπάνω αναδεικνφει τόςο τθν προςωπικότθτα του 

θγζτθ Τίτο   από τα δϊρα που λάμβανε όςο και  από τθν χριςθ του τάφου του ωσ μνθμείο. 

Είδαμε παραπάνω πωσ  τα δϊρα που ζλαβε κατά τθν χρονικι περίοδο οποφ ιταν πρόεδροσ 

τθσ Σοςιαλιςτικισ Ομοςπονδίασ τθσ Γιουγκοςλαβίασ ιταν τόςα πολλά που ςτικθκε ζνασ 

ολόκλθροσ χϊροσ για να αναδειχκεί  θ δθμοτικότθτα του αλλά και οι «πολιτικοί του φίλοι». 

Ωςτόςο κατά τον κατάλογο τθσ ζκκεςθσ με τίτλο « 

YUGOSLAVIAFROMTHEBEGINNINGTOEND»αναφζρεται ςτο ελάχιςτο θ κοινωνικι και 

πολιτικι οργάνωςθ τθσ χωράσ υπό το ςοςιαλιςτικό κακεςτϊσ ενϊ εμφανϊσ διατθρεί 

ζντονο πολιτικό λόγο. Συνδζοντασ το με το επιχείρθμα τθσ εργαςίασ το οποίο απαςχολεί θ 

χριςθ τθσ γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ βλζπουμε πωσ ενϊ αποτελεί αναπόςπαςτο  μζροσ 

τθσ ςοςιαλιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθ Σερβία ωςτόςο δεν λειτουργεί μζςω τθσ εξιδανίκευςθσ 

του παρελκόντοσ αλλά επιχειρεί να αρκρϊςει μία κριτικι ματιά μζςα από τισ εκκζςεισ 

αυτζσ. 

«THEY NEVER HAD IT BETTER ? » 

Η ζκκεςθ «They Never Had it Better?» άνοιξε για το κοινό ςτισ 27 Δεκεμβρίου 2014 ζωσ και 

τθν 17θ Φεβρουαρίου 2015. Επιμελιτρια τθσ ζκκεςθσ ιταν θ ζφοροσ του Μουςείου 

Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ  ςε ςυνεργαςία με τον Igor Duda κακθγθτι του πανεπιςτθμίου 

Pulaκαι τθν Ivana Dobrivojevic, κακθγιτρια του πανεπιςτθμίου Σφγχρονθσ Ιςτορίασ του 

Βελιγραδίου. Η ζκκεςθ όπωσ μαρτυράει και ο τίτλοσ τθσ εγείρει ερωτιματα ςχετικά με το 

κατά πόςο ιταν «καλά» τα γιουγοςλαβικά χρόνια. Η ζκκεςθ ςτοχεφει ςτο να αναδείξει τουσ 

«ρυκμοφσ τθσ ηωισ» ςτθν ςοςιαλιςτικι Γιουγκοςλαβία υπό τθν ςκοπιά του 

«εκςυγχρονιςμοφ».  Οι τομείσ που φιλοξενεί αφοροφν τθν κακιζρωςθ τθσ ςοςιαλιςμοφ 

μζςα   τθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ, τθν ανάδειξθ του ςοςιαλιςτικοφ πρότυπου  άνδρα 

μζςα από τθν εξζλιξθ τθσ νεολαίασ, τθν εκβιομθχάνιςθ, τθν αυτοδιαχείριςθ, τθν εργαςία 

και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, τθν παροχι ςτζγθσ.  

Αναδεικνφει τθν πρωτοποριακι εξζλιξθ του καταναλωτιςμοφ ςτθν Γιουγκοςλαβία με 

κεματικζσ που αφοροφν τον τρόπο ζνδυςθσ και τον εκμοντερνιςμό μζςα από τθν 

τθλεόραςθ. Γενικότερα πραγματοποιείται μία προςπάκεια για να μεταφζρουν τθν αίςκθςθ 

τθσ ςοςιαλιςτικισ κοινωνίασ μζςα από υλικό το οποίο ζχει ςυλλεχκεί από μαρτυρίεσ για τθν 

κακθμερινι ηωι ςτθν «χρυςά χρόνια τθσ Γιουγκοςλαβίασ». Σφμφωνα με το επεξθγθματικό 

ςθμείωμα τθσ ζκκεςθσ οι ικφνοντεσ επεξθγοφν ότι θ ζκκεςθ ζχει ςκοπό να ερμθνεφςει και 

κα παρουςιάςει πθγζσ και ζντυπα (ιδεολογικι και πολιτικι προπαγάνδα, περιοδικό που 

ειδικεφεται ςε κζματα που ςχετίηονται με τον ελεφκερο χρόνο, ετιςια βιβλία, 

επαγγελματικά περιοδικά για τον τουριςμό, κακϊσ και τουριςτικοφσ οδθγοφσ) και να  

αναλφςει τον τρόπο με τον οποίο εκπροςωπείται θ κακθμερινι ηωι ςτο πολιτικό λαϊκό 

πολιτιςμό, τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, τα πολιτικά κείμενα, τουσ νόμουσ και άλλεσ 

νομοκετικζσ διατάξεισ που ρυκμίηουν τθν εργαςία και τον ελεφκερο χρόνο, φωτογραφίεσ, 

ταχυδρομικζσ κάρτεσ, τθλεοπτικζσ εκπομπζσ, ταινίεσ και αντικείμενα που ανικουν ςτθν 

κακθμερινι ηωι. Ενϊ ςυγχρόνωσ προτρζπει τουσ επιςκζπτεσ να φζρουν και δικό τουσ υλικό 
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ϊςτε να δθμιουργθκεί μία διαδραςτικι ςχζςθ ανάμεςα ςε κοινό και παρουςιαςτζσ τθσ 

ζκκεςθσ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο ειςαγωγικό ςθμείωμα του καταλόγου αναφζρουν πωσ: 

Είναι πολφ γνωςτό ςτθν μουςειολογικι πρακτικι ότι ο ρόλοσ των μουςείων δεν είναι αποκλειςτικά 

εκπαιδευτικόσ και ότι τα μουςεία, αν και ζχουν κακιερωκεί με ςκοπό να αντιπροςωπεφουν κάτι, 

πρζπει επίςθσ να εξετάηουν μνιμεσ και ςυναιςκιματα, να είναι τόποι ςυναντιςεων και ανταλλαγϊν, 

παρζχοντασ μια μονόδρομθ αναπαράςταςθ ιςτορικϊν γεγονότων(δικι μου μετάφραςθ)32 

Με αυτόν τον τρόπο διακρίνει τθν προβολι που πραγματοποιεί από τθν ιςτορικά 

τεκμθριωμζνθ παράκεςθ γεγονότων  και κζτει τθν κζςθ τθσ ζκκεςθσ αυτισ ςε ζνα 

ευρφτερο πλαίςιο το οποίο ουςιαςτικά χρθςιμοποιεί τθν κλθρονομιά και τθν μνιμθ 

παράγοντασ ζνα πολιτιςτικό προϊόν. Η ζννοια τθσ μνιμθσ ζτςι όπωσ τθν αναλφςαμε το 

πρϊτο μζροσ ορίηεται από τθν κοινωνικι διάςταςθ του ατόμου. Η  «πολιτιςτικι μνιμθ» 

αποτελεί τθν ζννοια τθσ μνιμθσ από τθν κοινωνιολογικι ςκοπιά και ςυνδζεται άμεςα με 

τθν ςυμπεριφορά του ανκρϊπου εντόσ του κοινωνικοφ πλαιςίου. Επομζνωσ οι αναμνιςεισ 

οποφ ςυνκζτουν  τθν ζκκεςθ είτε προζρχονται από τα εκκζματα είτε από τουσ επιςκζπτεσ 

αποτελοφν   εκφάνςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ  γιουγκοςλαβικισ κοινωνίασ.  Η ςφνδεςθ τθσ 

μνιμθσ με τον πολιτιςμό και τθν κοινωνικι ομάδα (Jan Assman, 1995, ςελ. 129) αποτελοφν 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθν ερμθνείασ των αναμνιςεων του ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ. Οι 

αναμνιςεισ αυτζσ δεν αποτελοφν μόνο πθγι εκπαίδευςθσ αλλά ταυτίηονται με το προφίλ 

του μουςείου το ο οποίο τισ παρακζτει ωσ εκφάνςεισ τθσ Γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ. 

Η ζκκεςθ αυτι λοιπόν μζςα από τισ αναμνιςεισ και τα ςυναιςκιματα που προκαλεί 

ξαναφζρνει ςτθν επιφάνεια τον όρο τθσ νοςταλγίασ. Η νοςταλγία όπωσ αναφζραμε ςτο 

δεφτερο μζροσ τθσ εργαςία αποτελεί ζνα ευρφ πεδίο ςυηθτιςεων το οποίο κατά τθν 

ςφνδεςθ του με τθν νοςταλγία για τθν ςοςιαλιςτικι Γιουγκοςλαβία οδιγθςε ςτθν 

δθμιουργία του όρου Γιουγκο-νοςταλγία. Ο όροσ ζχει ςυνδεκεί άμεςα με τθν μεταβατικι 

περίοδο που βίωςαν οι χϊρεσ κατά τθν μετάβαςθ τουσ ςτον μετα-ςοςιαλιςμό.  

Σε επόμενο μζροσ του καταλόγου τθσ ζκκεςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο ειςαγωγικό 

ςθμείωμα αναφζρεται ότι: «Είναι γεγονόσ ότι, δφο δεκαετίεσ μετά τθ διάλυςθ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ, θ κρίςθ οριςμζνων πτυχϊν τθσ κακθμερινισ κοινωνικισ και πολιτιςτικισ 

ηωισ ςτθν πρϊθν χϊρα ωσ κετικι εξακολουκεί να λαμβάνει ζνα αρνθτικό ςιμα ςτον 

δθμόςιο λόγο» (….). Ρρόκειται για ζναν ςαφι υπαινιγμό των ικυνόντων ςχετικά με το 

ηιτθμα τθσ γιουγκονοςταλγίασ και τισ διαςτάςεισ που ζχει πάρει ο όροσ. Θζλοντασ λοιπόν 

να διαχωρίςουν τθν κζςθ τουσ από τζτοιου είδουσ πρακτικζσ που ζχουν να κάνουμε τθν 

επιτθδευμζνθ χριςθ τθσ νοςταλγία είτε για εμπορικοφσ είτε για πολιτικοφσ ςκοποφσ 

διευκρινίηουν ότι ςκοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι θ προβολι θ προβολι τθσ κοινωνικισ 

εκπαίδευςθσ , του εκμοντερνιςμοφ και τθσ αςτικοποίθςθσ χωρίσ να κζλουν να 

τοποκετιςουν κάποιο πρόςθμο.  «Αυτό δεν ςυνεπάγεται μια νοςταλγικι και χωρίσ 

                                                           
32

 «It is a long-known fact in museological practice that the role of museums is not exclusively 
educational and that museums, although established with the aim of representing something, must 
also examine memories and feelings, be places of encounters and exchange, rather than simply 
providing a one-way representation of historical facts» .(….) 
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προβλιματα ερμθνεία τθσ ςοςιαλιςτικισ κοινωνίασ, αφοφ θ ζμφαςθ ςτισ κετικζσ αξίεσ δεν 

αρνείται τθ ςυνφπαρξθ αρνθτικϊν πτυχϊν.» (….). 

Στθν ζρευνα που πραγματοποιεί θ παροφςα εργαςία ςχετικά με τθν χριςθ τθσ 

γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ για μία ακόμθ φορά ςυναντάμε τον όρο τθσ 

γιουγκονοςταλγίασ. Ππωσ κα  δοφμε και ςε επόμενα κεφάλαια ςτο κεωρθτικό και ςτο 

ερευνθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ  (υπαίκρια ζκκεςθ γιουγκοςλαβικοφ κινθματογράφου) θ 

χριςθ τθσ νοςταλγίασ δίνει τθν αίςκθςθ ενόσ αρνθτικοφ όρου. Για τον λόγο αυτό οι 

επιμελθτζσ των εκκζςεων διευκρινίηουν πωσ δεν επικαλοφνται τον όρο αυτό. Στθν 

ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ μζςα από τισ αναμνιςεισ τθσ ςοςιαλιςτικισ κοινωνίασ γίνεται μία 

προςπάκεια να προςδϊςουν μία πιο κριτικι ματιά ςτο παρελκόν χωρίσ όμωσ να 

απομακρφνουν τα ςυναιςκιματα που γεννιοφνται ςτον επιςκζπτθ. Από τον τίτλο ακόμα 

διαφαίνεται θ κριτικι διάκεςθ ζναντι ςτθν νοςταλγία. Ρροκαταβάλλοντασ τον επιςκζπτθ 

και τον αναγνϊςτθ του καταλόγου ςτθν αμφιςβιτθςθ τθσ νοςταλγίασ και του καλοφ 

παρελκόντοσ που ζηθςε. Θζλοντασ να δοφμε λίγο πιο ςφαιρικά το πϊσ προβάλλεται θ 

γιουγκονοςταλγία ςτθν ςυνζχεια κα δοφμε ζνα ακόμθ παράδειγμα μζςα από τθν υπαίκρια 

ζκκεςθ Γιουγκοςλαβικοφ κινθματογράφου 

Εθνογραφικό Παράδειγμα: Υπαίθρια ζκθεςη Γιουγκοςλαβικοφ κινηματογράφου 

Κατά τθν επίςκεψθ μου ςτθν πόλθ του Βελιγραδίου το καλοκαίρι του  2017 επιςκζφτθκα 

τθν υπαίκρια ζκκεςθ του γιουγκοςλαβικοφ κινθματογράφου θ οποία φιλοξενικθκε ςε ζνα 

από τα πιο κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ ςτθν περιοχι “Kalemegdan”33 (beogradskatvrdjava).  

Η περιοχι ςιμερα  είναι μεγάλο  πάρκο το οποίο αποτελείται από  το Φροφριο του 

Βελιγραδίου ωσ το ςθμαντικότερο ιςτορικό μνθμείο του Βελιγραδίου, το πολεμικό Μουςείο 

, από ζναν ηωολογικό κιπο και διάφορουσ χϊρουσ αναψυχισ που φιλοξενοφν μεγάλο 

αρικμό επιςκεπτϊν. Από ζνα τζτοιο περιβάλλον δεν κα μποροφςαν να λείπουν οι πλανόδιοι 

πωλθτζσ οι οποίοι ςφμφωνα με τθν οικονομικι διάςταςθ τθσ κλθρονομιάσ εμπορεφονται 

λογισ αντικείμενα τα οποία αναδεικνφουν τθν ιςτορικι ταυτότθτα του Σζρβου και με τθν 

μορφι ωσ ςουβενίρ μποροφν να περάςουν ςτα χζρια των επιςκεπτϊν του πάρκου 

διαιωνίηοντασ τθν νοςταλγία του ςοςιαλιςτικοφ παρελκόντοσ.  

Η περιοχι αποτελεί ζναν «τόπο» μνιμθσ κακϊσ ςτο ςφνολο τθσ παρουςιάηει όλεσ τισ 

πτυχζσ τθσ Σερβικισ κλθρονομιάσ ςυνδζοντάσ τθν με το ιςτορικό παρελκόν τθσ περιοχισ. Το 

φροφριο χρονολογείται από το 276μχ. πολφ πριν ςχθματιςτεί θ ςερβικι εκνικι επικράτεια. 

Η φπαρξθ του ενιςχφει τθν ιδζα τθσ ςυνζχειασ και τθν εξζλιξθσ  κατά τον χρόνο. Το 

εμβλθματικό αυτό τοπίο  αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκνικισ αφιγθςθσ των 

Σζρβων κατά τθν οποία κατοχυρϊνεται θ ςφνδεςθ με τθν ιςτορία τουσ. Με τθν ανάδειξθ 

του χϊρου ςε πολιτιςτικό τοπίο αναδεικνφεται θ ςφνδεςθ που πραγματοποιείται μεταξφ 

                                                           
33Το όνομά του αποτελείται από τισ δφο τουρκικζσ λζξεισ: "Kale" (ςθμαίνει "φροφριο") και 

αρχαϊκι λζξθ τουρκικισ προζλευςθσ "megdan" (που ςθμαίνει "πεδίο μάχθσ").Το φροφριο 

βρίςκεται ςε γκρεμό 125μ., ςτθ ςυμβολι του ποταμοφ Sava και του Δοφναβθ.  
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εκνικισ και πολιτιςτικισ ταυτότθτασ ζτςι όπωσ τθν αναλφςαμε παραπάνω με τθν παραγωγι 

του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ και τθν πολιτικι τθσ μνιμθσ. Στθν προςπάκεια τθσ κρατικισ 

ςερβικισ διεφκυνςθσ να παρουςιάςει το όλον τθσ ιςτορίασ του τόπου ςυνδζει τρεισ 

χρονικζσ περιόδουσ οι οποίεσ καλφπτουν ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα αιϊνων.   

Σε ζνα μονοπάτι ανάμεςα ςτα ιςτορικά χαλάςματα επί τθσ ςυμβολισ των ποταμϊν Σάβα 

και Δοφναβθ και με κζα όλο το Βελιγράδι ςτικθκε μία υπαίκρια ζκκεςθ βαςιςμζνθ ςτον 

Γιουγκοςλαβικό κινθματογράφο. Η ζκκεςθ περιελάμβανε  9 πάνελ τριπλισ όψθσ τα οποία 

φιλοξενοφςαν αφίςεσ από τισ ταινίεσ που δθμιουργικθκαν από τα χρόνια τθσ 

εκνικοποίθςθσ του γιουγκοςλαβικοφ κινθματογράφου μζχρι και  το 1978 

ςυμπεριλαμβάνοντασ το άνοιγμα προσ τθν δφςθ και τθν εμπορικι άνκιςθ του 

κινθματογράφου. 
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Αναφορικά αναφζρω ζνα δείγμα των ταινιϊν: 

Ανάμεςα ςτισ αφίςεσ τθν προςοχι του κεατι κλζβει θ αφίςα τθσ ταινίασ «Θ μάχθ ςτον 

ποταμό οφτιεςκα (Sutjeska)»1973. Η ταινία είναι ζνα πολεμικό φιλμ το οποίο αναφζρεται 

ςτα γεγονότα του ΒϋΡ.Ρ. και εξυμνεί τα πολεμικά κατορκϊματα των Ραρτιηάνων με αρχθγό 

τον Τίτο.  Η 

ςυγκεκριμζνθ ταινία 

ανικει ςτο πολεμικό 

φιλμ το οποίο 

χρθςιμοποιικθκε 

εκτενϊσ από τθν 

κεντρικι θγεςία τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ και 

είχε ςτόχο τθν 

εδραίωςθ του εκνικοφ 

αφθγιματοσ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ. Ο 

πόλεμοσ τθσ 

αντίςταςθσ  

αποτζλεςε πυλϊνα 

του γιουγκοςλαβικοφ 

αφθγιματοσ. Κατά το ίδιο τρόπο διάλεξε και ο ςυντελεςτισ τθσ ζκκεςθσ να προβάλλει τθν 

ςυγκεκριμζνθ αφίςα χρθςιμοποιϊντασ ζνα ολόκλθρο πάνελ προβολισ να  φιλοξενιςει  

μόνο τθν ςυγκεκριμζνθ αφίςα.    
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Η ζκκεςθ ιταν ανοιχτι προσ κάκε περαςτικό ο οποίοσ είτε ιξερε τθν φπαρξθ τθσ είτε τθν 

ςυναντοφςε τυχαία. Τθν παρουςίαςθ τθσ ζκκεςθσ αναλάμβανα δφο επεξθγθματικά 

ςθμειϊματα: 

θ ζκκεςθ γιουγκοςλαβικοφ κινθματογράφου, που διοργανϊνεται από τθν επιχείρθςθ του φρουρίου 

του Βελιγραδίου και το ςτρατιωτικό μουςείο και υποςτθρίηεται από τθ γιουγκοςλαβικι 

κινθματογραφικι ταινία, παρουςιάηει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο το ακανκϊδεσ μονοπάτι που 

ζπρεπε να περπατιςει θ προθγουμζνωσ υπάρχουςα κινθματογραφικι μθχανι. Ενϊ οι αφίςεσ δεν 

αντανακλοφν τθ μεγάλθ αιςκθτικι φιλοδοξία τθσ Γιουγκοςλαβίασ και, ειδικότερα, τθσ ερβικισ 

κινθματογραφίασ, μποροφν να κεωρθκοφν ωσ ζνα λεφκωμα του παρελκόντοσ γεμάτο αυξιςεισ και 

πτϊςεισ, επιτυχίεσ και αντιπαρακζςεισ που αντικατοπτρίηονται ςτουσ κόςμουσ τθσ κινθματογραφίασ 

και τθσ τζχνθσ, ςτενά διαςυνδεδεμζνα. Όποιο και αν είναι το ςτυλ ι θ κυρίαρχθ καλλιτεχνικι τουσ 

προςζγγιςθ, χρθςιμοποιϊντασ τισ φωτογραφίεσ, τθν προϊκθςθ ι το ςχζδιο, οι καλφτερεσ αφίςεσ του 

κινθματογράφου μασ δικαιολογθμζνα αποτελοφν αναπόςπαςτα ςτοιχεία των πιο επιτυχθμζνων 

ταινιϊν, του γνιςιου καλλιτεχνικοφ τουσ αποτελζςματοσ.
34

Aleksandar Sasa Erdeljjanovic 

(εγγεγραμμζνο πάνω ςε πάνελ τησ ζκθεςησ, 2017) 

 

 Θ ζκκεςθ γιουγκοςλαβικϊν κινθματογραφικϊν πινακίδων δεν αποςκοπεί ςτθν πρόκλθςθ τθσ 

γιουγκονοςταλγίασ. Παρουςιάηει απλϊσ μια περίλθψθ μιασ πικανισ ταινίασ ιςτορίασ ςτισ 

γιουγκοςλαβικζσ χϊρεσ, θ οποία μασ επιτρζπει να παρατθροφμε τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, τισ εξελίξεισ, 

τθ δθμιουργικι ενζργεια αλλά και τισ διαφορζσ μεταξφ των οπτικϊν πολιτιςμϊν ςυγκεκριμζνων 

πολιτιςμϊν ςτθ Γιουγκοςλαβία του δεφτερου μιςοφ του εικοςτοφ αιϊνα.
35

Mirko Pekovic 

(εγγεγραμμζνο πάνω ςε πάνελ τησ ζκθεςησ, 2017) 

Η ζκκεςθ αποτελεί τθν διαχείριςθ και τθν προβολι τθσ ςοςιαλιςτικισ μνιμθσ από τουσ 

φορείσ πολιτιςμοφ που τθν επιμελικθκαν. Ππωσ φαίνεται από τθν το πρϊτο ςθμείωμα του 

ςυντελεςτι θ επιλογι χϊρου δεν είναι τυχαία. Ο ίδιοσ ο επιμελθτισ αναφζρει πωσ θ 

ζκκεςθ «παρουςιάηει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο το ακανκϊδεσ μονοπάτι που ζπρεπε 

να περπατιςει θ προθγουμζνωσ υπάρχουςα κινθματογραφικι μθχανι» . Ππωσ αναφζραμε 

και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο θ διαχείριςθ τθσ δφςκολθσ κλθρονομιάσ αποτελεί δφςκολο 

ζργο για τθσ μεταςοςιαλιςτικζσ  χϊρεσ οι οποίεσ οφείλουν να διαχειριςτοφν τθν 

                                                           
34

«the Yugoslav Film Poster exhibition , organized by the Belgrade Fortress enterprise and the military 

museum and supported by the Yugoslav Cinotheque, presents in the best possible way the thorny path 

which the previously existing cinematography had to walk. While the posters hardly reflect the grand 

aesthetic aspiration of Yugoslav and, in particular, Serbian cinematography , they can be seen as a 

scrapbook of the past full of rises and falls, successes and controversies mirrored in the worlds of both 

film and art, which remain closely interconnected. Whatever their style or dominant artistic approach, 

using photographs, promotomontage or drawing , the best posters, of our cinematography have 

rightfully become indispensable elements of the most succeful films, their genuine artistic equivalent. 
35

“the Yugoslav Film Posters exhibition does not aim to provoke Yugo-nostalgia. It simply presents a 

summary of one possible history film in the Yugoslav lands, enabling us to observe the working 

conditions, developments, creative energy , but also the differences between particular  cultures visual 

cultures in Yugoslavia of the second half of the twentieth 

century”Πρωτότυποκείμενοτοοποίοείναιγραμμζνοςταςζρβικακαιςτααγγλικάτοποκετθμζνος

επάνελτθσζκκεςθσ. 
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κλθρονομιά τουσ. Φυςικά το  ακανκϊδεσ μονοπάτι είναι θ μεταφορικι εννοιολόγιςθ του 

παρελκόντοσ κακϊσ ξεκάκαρα ο επιμελθτισ αναφζρεται ςτο τραφμα που άφθςε πίςω του 

θ μετάβαςθ από το ζνα κακεςτϊσ ςτο άλλο. Το μονοπάτι που χρθςιμοποιείται για τθν 

ζκκεςθ ζτςι όπωσ φαίνεται και ςτθν παραπάνω φωτογραφία αποτελεί τθν προςομοίωςθ 

του μονοπατιοφ που χρειάςτθκε να περάςει ο ςερβικόσ πολιτιςμόσ  και αποτελεί 

αναπόςπαςτο κομμάτι του ιςτορικοφ παρελκόντοσ. Ζνα μονοπάτι που αποτελεί μζροσ ενόσ 

μεγάλου ςε ζκταςθ τόπου μνιμθσ που ζχει διαμορφωκεί ϊςτε να επιτυγχάνει τθν ςφνδεςθ 

τθσ μνιμθσ και τθσ ταυτότθτασ μζςα από τθν ανάδειξθ τθσ κλθρονομιάσ. Η κριτικι ματιά 

του επιμελθτι δεν αναιρεί τθν επιτυχία τθσ γιουγκοςλαβικι κινθματογραφίασ. Ωςτόςο το 

ςχόλιο του δείχνει άμεςα τθν ανάγκθ να ξεχωρίςει θ κζςθ του ςζρβικου κινθματογράφου 

από το ςφνολο του Γιουγκοςλαβικοφ. Αναγνωρίηεται πωσ θ Σερβία αποτζλεςε ζνα μζροσ τθσ 

γιουγκοςλαβικισ ολότθτασ και ωσ μζροσ τθσ χρθςιμοποιεί τθν κλθρονομιά αυτι. 

Το δεφτερο ςθμείωμα υπογεγραμμζνο από τθν Mirko Pekovic  πζρα από τθν ανάλυςθ και 

επεξιγθςθ τθσ ςθμαςίασ του κινθματογράφου και πιο ςυγκεκριμζνα τθσ αφίςασ ωσ 

μοναδικό μζςω προβολι και μάρκετινγκ τθσ ταινίασ κάνει μία ενδιαφζρουςα νφξθ για το 

κζμα τθσ γιουγκονοςταλγίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα αναφζρει πωσ «Θ ζκκεςθ γιουγκοςλαβικϊν 

κινθματογραφικϊν πινακίδων δεν αποςκοπεί ςτθν πρόκλθςθ τθσ γιουγκονοςταλγίασ». 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάλυςθ που κάναμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο ςχετικά με τισ 

πτυχζσ τθσ γιουγκονοςταλγίασ κατά τθν Zala Volčič αντιλαμβανόμαςτε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ 

ζκκεςθ απαντάται ςτθν  «αιςκθτικι νοςταλγία» ωσ ζνα πολιτιςτικό φαινόμενο το οποίο 

τείνει να διατθρεί  το  γιουγκοςλαβικό παρελκόν ωσ μζροσ τθσ γιουγκοςλαβικισ 

κουλτοφρασ και του ςοςιαλιςτικοφ τθσ παρελκόντοσ το οποίο όμωσ δεν υπόκειται ςε 

πολιτικοφσ ι εμπορικοφσ ςκοποφσ. Ρζρα από τθν τοποκζτθςθ αυτι όμωσ διακρίνεται 

περιςςότερο θ ανάγκθ για τοποκζτθςθ επί του κζματοσ από τουσ ικφνοντεσ τθσ ζκκεςθσ. 

Με απολογθτικό φφοσ διευκρινίηεται ότι δεν αποςκοπεί ςτθν πρόκλθςθ τθσ νοςταλγίασ. Η 

ανάγκθ για τθν διευκρίνιςθ αυτι μασ επιβεβαιϊνει τθν αρνθτικι χροιά που αφινει πίςω 

του το φαινόμενο τθσ γιουγκονοςταλγίασ το οποίο ζγκειται ςτθν χρθςιμοποίθςθ του είτε 

για πολιτικοφσ είτε για εμπορικοφσ ςκοποφσ όπωσ αναλφςαμε παραπάνω.  

Ολοκλθρϊνοντασ τθν ανάλυςθ τθσ υπαίκριασ ζκκεςθσ μποροφμε με ςιγουριά να ποφμε πωσ 

το πάρκο ςτο ςφνολο του αποτελεί ζναν από τουσ κυριότερουσ τόπουσ μνιμθσ ο οποίοσ 

προβάλλει πλιρωσ τθν εκνικι ιςτορία τθσ Σερβίασ. Η αναδρομι που γίνεται ςτον 

γιουγκοςλαβικό κινθματογράφο αποτελεί μζροσ τθσ κλθρονομιάσ τθσ Σερβίασ και 

προβάλλεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν κάνει επίκλθςθ  ςτο παρελκόν ωσ κάτι που 

αναηθτά να παλινορκϊςει αλλά ωσ μζροσ τθσ μνιμθσ.  

Στο τρίτο μζροσ τθσ εργαςίασ αναλφςαμε τθν ζννοια τθσ νοςταλγία. Η νοςταλγία 

εκδθλϊνεται μζςα από τθν κλθρονομιά. Στουσ τόπουσ μνιμθσ που είδαμε και αναλφςαμε 

αλλά και ςτισ εκκζςεισ θ νοςταλγία είναι ζνα φαινόμενο το οποίο εμφανίηεται ζντονα ςτον 

επιςκζπτθ. Εξετάςαμε τθν νοςταλγία αρχικά ςε ατομικό επίπεδο μζςω τθσ αίςκθςθσ που 

προκαλεί ςτο υποκείμενο και μετζπειτα τθν ςυνδζςαμε τθν ςυλλογικι υπόςταςθ του 

υποκειμζνου μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ Boym. Επικεντρϊνοντασ τθν ανάλυςθ ςτθν 

Γιουγκοςλαβία εξετάςαμε το ζργο τθσ Volčič μζςα από το οποίο αναδφεται θ ςκοπιμότθτα 

του φαινομζνου κατά τθν επιτθδευμζνθ χριςθ τθσ νοςταλγίασ. Ρροςπακϊντασ να 

ςκιαγραφιςουμε όλεσ τισ εκφάνςεισ του φαινομζνου από τθν παραπάνω ανάλυςθ κεωρϊ 
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πωσ είναι ςθμαντικό για τθν παροφςα εργαςία θ ςχζςθ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν 

νοςταλγία και τθν κλθρονομιά. Ζχοντασ αναφερκεί πολλζσ φορζσ ςτο τρίπτυχο μνιμθ – 

κλθρονομιά-ταυτότθτα κα μποροφςαμε πλζον να το αναφερόμαςτε ςτθν νοςταλγία ωσ ζνα 

παράγωγο του παραπάνω τρίπτυχου κακϊσ αποτελεί αποτζλεςμα τθσ ςχζςθσ που 

αναπτφςςεται ςτισ παραπάνω ζννοιεσ και διζπει τουσ κοινωνικοφσ ςχθματιςμοφσ αλλά και 

ζνα παράγοντασ που επενεργεί ςτθ διαμόρφωςθ των άλλων δφο κατθγοριϊν. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

Ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν να επιχειρθματολογιςει ότι θ μετα-

Γιουγκοςλαβικι Σερβία  χρθςιμοποιεί το γιουγκοςλαβικό  παρελκόν τθσ μζςα από τισ 

εκφάνςεισ τθσ κλθρονομιάσ  για να διατθριςει τθν εκνικι τθσ ςυνοχι μετά τθν  διάλυςθ τθσ 

Γιουγκοςλαβίασ που ζλαβε χϊρα με τα τραυματικά γεγονότα τθσ δεκαετίασ του ’90. Για να 

μπορζςω να φζρω εισ πζρασ τθν ζρευνα αυτι ςτθρίχκθκα ςτισ κεωρίεσ τθσ μνιμθσ , τθ 

κλθρονομιάσ και τθσ ταυτότθτασ. Τισ εξζταςα υπό το πρίςμα τθν ςφνδεςθσ και 

αλλθλεξάρτθςθσ. Δθμιουργϊντασ ζνα εκτενζσ πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ ανζλυςα και τισ 

τρεισ ζννοιεσ και τισ χρθςιμοποίθςα ςτθν ζρευνα μου ωσ ζννοιεσ οι οποίεσ, ωσ καταςκευζσ 

αςκοφν άμεςθ επιρροι ςτθν κοινωνικι και πολιτικι διαςτρωμάτωςθ τθσ Σερβίασ. Οι κφριεσ 

κεωρίεσ που χρθςιμοποιικθκαν και αναλφκθκαν εκτενϊσ αφοροφν το παρελκόν και τθν 

χριςθ του , τθν κλθρονομιά ωσ καταςκευι με τθν οικονομικι και πολιτιςτικι τθσ διάςταςθ 

και τθν ταυτότθτα ωσ ατομικι και ςυλλογικι. Ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα και χριςιμθ για τθν 

παροφςα ζρευνα κρίκθκε θ κεωρία τθσ Macdonald θ οποία πζραν των κοινϊν ςθμείων 

αναφοράσ ςτθν ανάλυςθ κάκε μίασ ζννοιασ ξεχωριςτά ειςιγαγε μία νζα οπτικι θ οποία 

ζχει να κάνει με τθν ζννοια του ςυμπλζγματοσ.  

Το ςφμπλεγμα αυτό ανταποκρίνεται τόςο ςτθν αλλθλεξάρτθςθ που ςχθματίηουν οι 

τρεισ ζννοιεσ , τισ οποίεσ χρθςιμοποίθςα ωσ ζνα ερευνθτικό τρίπτυχο, όςο και ςτθν 

γενικότερθ ςυμπλεγματικι κατάςταςθ που βρίςκονται οι πρϊθν ςοςιαλιςτικζσ χϊρεσ.   Οι 

χϊρεσ αυτζσ που αποτελοφν μζροσ τθσ ευρωπαϊκισ ολότθτασ πατϊντασ ςτισ δικζσ τουσ 

εκνικζσ ανάγκεσ «χρθςιμοποιοφν» το τρίπτυχο των εννοιϊν αυτϊν ϊςτε να δθμιουργιςουν 

τον δικό τουσ τόπο μνιμθσ. Στο ςφνολο τουσ αυτζσ  οι κατά τόπουσ μνιμεσ δεν αποτελοφν 

εναρμονιςμζνεσ καταςκευζσ. Σε αυτό το ςθμείο οφείλεται το κοινό παρελκόν αλλά το 

χωριςτό μζλλον. 

Για να φζρω εισ πζρασ τθν ζρευνα αυτι θ οποία αφορά τθν γιουγκοςλαβικι 

κλθρονομιά ζκρινα ωσ απαραίτθτο να πραγματοποιιςω μία ιςτορικι αναδρομι ςτθν 

Σοςιαλιςτικι Ομοςπονδία τθσ Γιουγκοςλαβίασ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του 

παρελκόντοσ. Σε αυτιν τθν αναδρομι πζραν των ιςτορικϊν ςθμείων αναφοράσ ιρκα 

αντιμζτωπθ με τθν καταςκευι τθσ ςοςιαλιςτικισ κλθρονομιάσ. Ρραγματοποίθςα ζρευνα 

ςτισ πολιτικζσ  τθσ μνιμθσ και εντόπιςα κοινζσ πρακτικζσ τόςο ςτον ςοςιαλιςτικό όςο και 

τον μεταςοςιαλιςτικό χϊρο. Οι κοινζσ πρακτικζσ που αναλφκθκαν αφοροφςαν τα προϊόντα 

πολιτιςμοφ που προκφπτουν από τθν κλθρονομιά. Αςχολικθκα κατά βάςθ με τουσ τόπουσ 

μνιμθσ ςτον μεταςοςιαλιςτικό χϊρο αναφζροντασ τρία παραδείγματα μεταςοςιαλιςτικϊν 

χωρϊν οι οποίεσ χρθςιμοποίθςαν τθν «δικι τουσ» (ςε παρζνκεςθσ λόγω τθσ ςχετικότθτασ 

του κτθτικοφ προςδιοριςμοφ) ςοςιαλιςτικι κλθρονομιά με ςκοπό να διαχειριςτοφν το δικό 

τουσ παρελκόν . Οι τρεισ αυτζσ περιπτϊςεισ ιταν το Τείχοσ του Βερολίνου, το «Ράρκο των 

Αγαλμάτων ςτθν Ουγγαρία και το «Σπίτι του Λαοφ» ςτθν ουμανία.  Ο κφριοσ τόποσ μνιμθσ 

τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν το Μουςείο Γιουγκοςλαβικισ Ιςτορίασ του Βελιγραδίου. 

Ρραγματοποιϊντασ τθν ζρευνα αυτι ςτθν μεταςοςιαλιςτικι Σερβία και κζλοντασ 

να επιχειρθματολογιςω ότι θ μεταςοςιαλιςτικι Σερβία χρθςιμοποιεί τθν  Γιουγκοςλαβικισ 

κλθρονομιάσ το Μουςείο αποτζλεςε ιδανικόσ τόποσ μνιμθσ. Ο λόγοσ ζγκειται ςτθν φπαρξθ 

του Μουςείου και ςτισ δφο χρονικζσ περιόδουσ, τθν ςοςιαλιςτικι και τθν μεταςοςιαλιςτικι 
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Σερβία. Στο ςφνολο του αποτελεί αποδεικτικό ςτοιχείο τόςο τθσ ςοςιαλιςτικισ κλθρονομιάσ 

όςο και τθσ μεταςοςιαλιςτικισ κλθρονομιάσ. Η επιβίωςθ του Μουςείου ζχει να κάνει με τισ 

πολιτικζσ τθσ μνιμθσ που ακολοφκθςε θ μεταςοςιαλιαλιςτικι Σερβία.  

Το Μουςείο το αντιμετϊπιςα ωσ μία κοινωνικι καταςκευι θ οποία 

χρθςιμοποιϊντασ τθν κλθρονομιά ςυμβάλει ςτθν δθμιουργία  μίασ ενιαίασ και 

ενοποιθτικισ εκδοχι του  παρελκόντοσ. Κατά αυτόν τον τρόπο παρατιρθςα τα αντικείμενα 

που φιλοξενεί τα οποία ωσ τεκμιρια τθσ Γιουγκοςλαβίασ προβάλλουν τθν δικι τουσ 

ςφνδεςθ με τθν μεταςοςιαλιςτικι Σερβία. Το όλο εγχείρθμα τθσ παρουςίαςθσ τθσ 

γιουγκοςλαβικισ ιςτορίασ από το μουςείο ζχει ωσ βάςθ του τθν ιδζα τθσ ςυλλογικισ 

μνιμθσ. Η ςυλλογικι μνιμθ ωσ κινθτιριοσ δφναμθ είναι αυτι που ςυνδζει τισ δφο χρονικζσ 

καταςτάςεισ τθσ ςοςιαλιςτικισ και μεταςοςιαλιςτικισ  Σερβίασ και μζςα από τθν κοινωνικι 

φφςθ τθσ μνιμθσ πραγματοποιείται θ ςυνζχεια ςτον χρόνο.  

Σθμαντικό ρόλο ςε αυτι το ςυμπζραςμα παίηει και το μνθμείο του Τίτο.  Το γεγονόσ 

πωσ μζχρι και ςιμερα επιςκζπτονται τον τάφο του για να αποδϊςουν φόρο τιμι ςτον 

ςτρατθγό Τίτο δείχνει πωσ το Μουςείο δεν φζρει απλϊσ αντικείμενα του παρελκόντοσ αλλά 

το κρατάει και ηωντανό.  Ωςτόςο δεν λείπει και θ κριτικι ματιά από το  Μουςείο. Μζςα από 

τισ εκκζςεισ που ανζλυςα ςτο τρίτο μζροσ τθσ εργαςίασ ζδειξα τα ςτοιχεία εκείνα 

προβάλλουν τθν κλθρονομιά κριτικι ματιά εγείροντασ ςτον επιςκζπτθ ερωτιματα ςχετικά 

με το Γιουγκοςλαβικό παρελκόν. Φυςικά κάτι τζτοιο δεν κα μποροφςε να γίνει ςτο 

μαυςωλείο του Τίτο , οφτε ςτον χϊρο που φυλάςςονται τα δϊρα του . Ο μόνοσ χϊροσ 

κριτικισ ζκφραςθσ του Μουςείου είναι το Μουςείο τθσ 25θ Μαΐου ο οποίοσ φιλοξενεί 

εκκζςεισ από το 2011 ζωσ και ςιμερα.  

Ζνα από τα πιο δφςκολα εγχειριματα αυτισ τθσ ζρευνασ ιταν θ αποςαφινιςθ του 

όρου Γιουγκονοςτάλγια. Σε επιςτθμονικό επίπεδο θ βιβλιογραφικι ζρευνα που ζκανα μζςα 

από άρκρα και  ςυγγράμματα με ζκανε να δω το φαινόμενο υπό δφο πρίςματα. Αρχικά το 

εξζταςα υπό το πρίςμα του δζκτθ  και πωσ ακριβϊσ εκδθλϊνει το αίςκθμα τθσ νοςταλγίασ 

για εκείνθ τθν εποχι και ζπειτα  υπό το πρίςμα του πομποφ εξετάηοντασ ςε ποια κατθγορία 

ανικει ο ςκοπόσ τθσ επίκλθςθσ αυτισ. Στθν πράξθ όμωσ κατά τθν ζρευνα μου ςτο Μουςείο 

αλλά και ςτθν υπαίκρια ζκκεςθ Γιουγκοςλαβικοφ κινθματογράφου ςυνάντθςα ζνα τρίτο 

φαινόμενο . Το φαινόμενο αυτό το ςχολίαςα ςτθν εργαςία μου ωσ τον φόβο που 

προβάλλουν οι υπεφκυνοι των εκκζςεων μθ κάνουν χριςθ τθσ γιουγκονοςταλγίασ. Και 

ςτουσ δφο χϊρουσ που επιςκζφτθκα τα επεξθγθματικά ςθμειϊματα των επιμελθτϊν , οι 

οποίοι ιταν διαφορετικά πρόςωπα ςε κάκε ζκκεςθ, διευκρίνιηαν πωσ ςτόχοσ τθσ ζκκεςθσ 

δεν είναι θ επίκλθςθ τθσ γιουγκονοςταλγίασ. Το φαινόμενο αυτό δεν το ςυνάντθςα κάπου 

ςτθν βιβλιογραφία που εξζταςα και είναι μία παρατιρθςθ δικι μου θ οποία ωςτόςο κρίνω 

πωσ δίνει μία άλλθ διάςταςθ ςτον όρο. 

Η εκτεταμζνθ χριςθ τθσ νοςταλγίασ , αναφζρομαι ςτθν γενικι διάςταςθ του όρου , 

που ζχει  πραγματοποιθκεί υπό τθν ζννοια τθσ νοςταλγίασ τθσ ανακεϊρθςθσ  και αποτελεί 

πολιτικό φαινόμενο το οποίο ζχει ωσ ςτόχο να αςκιςει επιρροι ςτο πλικοσ όπωσ επίςθσ 

και θ ουτοπικι νοςταλγία θ οποία ζχει χαρακτθριςτεί ωσ εμπορικό φαινόμενο κατά τθν 

αίςκθςθ που μου ζχει δθμιουργθκεί και τθν φζρω ωσ ςυμπζραςμα ςχετικά με τον όρο είναι 

οι λόγοι που προκαλοφν αυτι τθν «αμθχανία» ςτουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ. Οι πολιτιςτικοί 
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φορείσ ζχουν ωσ ζργο τουσ τθν εναςχόλθςθ  με τα κζματα κλθρονομιάσ , μνιμθσ και 

ταυτότθτασ. Στθν προςπάκεια τουσ να διαχειριςτοφν τθν γιουγκοςλαβικι κλθρονομιάσ ωσ 

ζνα μζροσ τθσ εκνικισ κλθρονομιάσ τθσ Σερβίασ που ζχει τισ ρίηεσ τθσ πριν τθν ςυνζνωςθ 

των νότιων ςλάβων , διαχειρίηονται με λεπτότθτα το κζμα τθσ νοςταλγίασ. Λόγω τθσ 

εκτεταμζνθσ χριςθσ του όρου τόςο ςτον ακαδθμαϊκό όςο και τον πολιτικό και εμπορικό 

χϊρο προχωροφν ςε δθλϊςεισ μθ επίκλθςθσ τθσ γιουγκονοςταλγίασ. Με αυτόν τρόπο 

προςπακοφν να απομακρφνουν από το πολιτιςτικό τουσ ζργο  το ςτίγμα τθσ 

γιουγκονοςταλγίασ ζτςι όπωσ ζχει αναλυκεί από τισ επιςτθμονικζσ μελζτεσ. 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία καλφπτει πλιρωσ το αρχικό ερϊτθμα τθσ 

εργαςίασ ςχετικά με τθν χριςθ τθσ γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ ςτθν μεταςοςιαλιςτικι 

Σερβία. Στο ςυμπζραςμα αυτό οδθγικθκα αφενόσ  από τθν φπαρξθ του Μουςείου και τθν 

ςυνολικι διαχείριςθ τθσ κλθρονομιάσ που ζχει αναλάβει και αφετζρου από τθν υπαίκρια 

ζκκεςθ γιουγκοςλαβικοφ κινθματογράφου που επιςκζφκθκα. Ο πρϊτοσ χϊροσ αποτελεί 

ζναν ςαφι προοριςμό για τον επιςκζπτθ που κζλει να γνωρίςει από κοντά τθν 

Γιουγκοςλαβικι ιςτορία ενϊ τον δεφτερο χϊρο μπορεί να τον ςυναντιςει κάποιοσ τυχαία 

ςε μία βόλτα ςτο πάρκο Kalemegdan. Επομζνωσ θ χριςθ τθσ γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ 

λαμβάνει μζχρι και ςιμερα χϊρα ςτθν ςφγχρονθ Σερβία είτε μζςα από τουσ χϊρουσ που 

ζχουν δθμιουργθκεί αποκλειςτικά για το γιουγκοςλαβικό ςτοιχείο από τθν εποχι που 

υπιρχε θ Γιουγκοςλαβία είτε ακόμα  από τθν μεταφορά τθσ κλθρονομιάσ αυτισ ςε χϊρουσ 

που αποτελοφν τόπουσ μνιμθσ όλθσ τθσ ςερβικισ ιςτορίασ. Επομζνωσ κα μποροφςα να 

φζρω ωσ επίλογο των ςυμπεραςμάτων μου πωσ θ μεταςοςιαλιςτικι Σερβία ενςωματϊνει 

τθν γιουγκοςλαβικι κλθρονομιά ωσ ζνα μζροσ του ςυνόλου  τθσ κλθρονομιάσ  τθσ 

προςπακϊντασ ταυτόχρονα να τθ μεταςχθματίςει ςε ςχζςθ με τα αιτιματα του παρόντοσ, 

όπωσ για παράδειγμα τθν αποςταςιοποίθςθ από μια εκνικιςτικι προςζγγιςθ του 

παρελκόντοσ.  

Ππωσ προανζφερα ςτο ςφγγραμμα τθσ θ Sharon Macdonald, «Memolylands, 

Heritage and Identity in Europe Today» μασ μιλάει για τθν ςφνδεςθ τθσ μνιμθσ , τθσ 

ταυτότθτασ και τθσ κλθρονομιάσ. Ολοκλθρϊνοντασ τθν ανάλυςθ τθσ χριςθ τθσ 

γιουγκοςλαβικισ κλθρονομιάσ ςτθν μεταςοςιαλιςτικι Σερβία οδθγοφμαςτε ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ επιβεβαιϊνεται θ ςχζςθ αυτι. 

Τζλοσ κα ικελα να προςκζςω πωσ θ παροφςα ζρευνα διεφρυνε τουσ προςωπικοφσ 

μου ορίηοντεσ. Μζςα από τθν βιβλιογραφικι ζρευνα που πραγματοποίθςα ςε ζνα ςφνολο 

ςυγγραμμάτων, επιςτθμονικϊν άρκρων και διαδικτυακϊν πθγϊν  κακϊσ και θ αναγκαία 

επίςκεψθ μου ςτο μουςείο για να βρω υλικό το οποίο δεν υπιρχε ςε κάποια άλλθ πθγι 

αφξθςαν ιδιαιτζρωσ τθν κριτικι μου ικανότθτα και τισ γνϊςεισ μου τόςο ςτο κζμα μνιμθ-

κλθρονομιά- ταυτότθτα όςο και ςτο ευρφ πεδίο του ςοςιαλιςμοφ  και του 

μεταςοςιαλιςμοφ.   
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