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Зборник који је уредила Мелани Илич је више од 
приручника и представља капитално издање које ће 
бити главна референца за историју рода у Совјетс-
ком Савезу у наредним деценијама. На готово 500 
страна Илич је окупила преко 30 аутора, и повезала 
њихове оригиналне радове у смислену целину. У 
кратком приказу се не могу побројати све теме, иако 
су чланци организовани хронолошки и груписани 
тематски. Зборник почиње студијама које се баве 
касним империјалним периодом, и прелази на рани 
совјетски период, те на стаљинизам па све до колап-
са социјализма. Теме се крећу од револуционарних 
промена на институцију породице, преко рода и 
рада, колективизације, до политика сећања, иденти-
тета, сексуалног образовања, политика становања, 
конструкција женскости и мушкости, рађања, рели-
гијских пракси, медицине, да набројим само неке.
Неки аргументи су заједнички већини чланака. Без 
обзира на тему, многи радови у зборнику показују 
да су совјетски грађани и грађанке били не само они 
на којима су вршене друштвене интервенције, већ и 
активни учесници промена. Неки су ентузијастич-
но узели учешћа у совјетском режиму, други су се 
опирали различитим агресивним политикама које су 
задирале у њихове животе. Неки трећи, опет, нису 
имали никаквог избора осим да буду мета совјетских 
политика и пракси. Овај тренд је важан јер инсисти-
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ра на агенсности људи, одбацујући поједностављене 
теорије совјетског тоталитаризма.
Радови у зборнику имају и заједничко то што се 
истраживачи ослањају на изворе ван главних совјет-
ских градова, испитујући локалне архиве и фондове. 
Зборник такође показује у којој мери је род постао 
централна и незаобилазна аналитичка категорија у 
историографији, без које се ни историја Совјетског 
Савеза више не може изучавати.

Tasar, Eren. Soviet and Muslim: The Institutionaliza-
tion of Islam in Central Asia. New York, NY: Oxford 
University Press, 2017.

Централна Азија је фокус великог броја значајних 
студија. Ауторке и аутори попут Адиба Калида, 
Мериен Кемп, Адриене Едгар, Дагласа Нортропа 
поставили су темеље за историју Узбекистана, Кир-
гистана и Таџикистана у совјетском периоду. Књига 
Ерен Тасар се наставља на ту традицију, пре свега 
испитујући однос религије и совјетске државе. 
Питање религије је свакако било централно и у ра-
нијим студијама, а набројане ауторке и аутори су се 
бавили анти-религијским кампањама и Хуџумом два-
десетих и тридесетих година. Тасар, међутим, своју 
студију смешта у послератни период, и показује да 
се послератна ситуација у Централној Азији знатно 
разликује у односу на предратни стаљинистички 
период. Главни аргумент књиге је да је нормализа-
ција односа између државе и религијских заједница 
успостављена током Другог светског рата, и да је уп-
раво та нормализација омогућила стабилан простор 
за ислам да постоји у совјетском друштву. 
Централни фокус књиге је управо на динамици 
између ислама и комунизма. Та динамика је обе-
лежена институцијама које је направила совјетска 
држава за управљање религијским животом, а које 
су, ипак, остављале довољно простора индивидуама 
да се идентификују са религијом. Кроз четири зва-
нична муфтиства, развијао се прогресиван и веома 
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бирократизован совјетски ислам, док је совјетско 
руководство најчешће заузимало прагматичан став 
задовољавајући се контролом, пре него активним 
укидањем религије.
Књига је подељена у шест поглавља. Прво нуди пре-
глед совјетских политика према Централној Азији 
и исламу од револуције до Другог светског рата. 
Након тога централна поглавља разматрају инсти-
туционализацију ислама; деловање муфтијата; анти-
религијску кампању почетком шездесетих година; 
међународне активности муфтијата: и политике за 
време Брежњева, па све до краја социјализма. 
Прецизно написана, богата примарним изворима, 
књига Ерен Тасар је добар допринос не само сту-
дијама Централне Азије (које постају кључне у 
студијама Совјетског Савеза), већ и промишљању 
односа ислама и државе у глобалном свету. Совјет-
ски пример показује праксу успешне институциона-
лизације религије, и то у друштву које је првобитно 
намерило да је уништи. Та институционализација се 
показала успешнијом по функционисање друштва 
него што је то случај данас: у независним држава-
ма где совјетске институције више не постоје, али 
тиња сукоб између секуларних влада и религијских 
друштава.

Widdis, Emma. Socialist Senses: Film, Feeling, and 
the Soviet Subject, 1917-1940. Bloomington, IN: In-
diana University Press, 2017.

Књига Еме Видис припада новој културној историји 
Совјетског Савеза. Кроз причу о додиру, текстури и 
материјалу, ауторка показује важност отеловљених 
искустава у стварању совјетских субјективитета. 
Фокусирајући се на материјално и чулно кроз де-
таљно читање совјетског филма, ауторка показује 
различите утицаје на совјетски филм и начине 
на које су ствараоци филма прилагођавали своје 
приступе свету који се брзо мењао. Ауторка је кроз 
анализу бројних филмова показала и како су ти фил-
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мови настајали из ширег друштвеног и политичког 
контекста.
Основна идеја књиге је да је револуција 1917. године 
са собом донела и идеју о потреби квалитативно 
нових осећања. Ако капитализам осиромашује чула, 
онда социјалистичка револуција мора донети нова 
социјалистичка осећања. У том процесу филм је 
имао посебно место, као нови медиј чији су потен-
цијал комунисти рано препознали. Видис управо ту 
покушава да прикаже како је филм требало да креира 
нова осећања, чулне утиске, доживљаје и емоције. 
Ипак, ова књига није историја совјетског филма. 
Видис користи филм да анализира шире совјетско 
занимање за осећања, показујући да је тактилно 
искуство заузимало посебно важно место, те да 
марксистичким материјализам није био само празна 
фраза. Течно написана, богата примарним изворима, 
анализом канонским, али и мање познатих филмова, 
и праћена сјајним илустрацијама, књига Еме Видис 
биће од користи не само историчарима филма, већ 
историчарима који се баве друштвеном и културном 
историјом раног Совјетског Савеза.

Oukaderova, Lida. The Cinema of the Soviet Thaw: 
Space, Materiality, Movement. Bloomington, IN: 
Indiana University Press, 2017.

Књига Лиде Укадерове се надовезује на претходно 
приказану књигу Еме Видис, али Укадерова као 
историчарка уметности разматра другачији сет тема. 
Након смрти Стаљина, а пре свега након Хруш-
човљевог говора 1956. године, дошло је до значајних 
промена и у совјетској кинематографији. Естетски 
и политички принципи иза новог совјетског филма 
постали су радикално другачији у односу на стаљи-
низам, а ауторка сматра да је питање простора било 
кључно. Наиме, кроз другачији приступ простору и 
окружењу – филмски и друштвено – филмови овог 
периода испитивали су идеологију, друштвени про-
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грес, родне односе и субјективност. Тако ауторка у 
фокус ставља кретање и мобилност главних јунака 
у совјетском филму, најчешће ка периферији. Од-
лазак из старог града у нова индустријска насеља 
или територије насељене различитим народима 
била је честа тема ових филмова. Иза већине њих, 
провејава идеја да су совјетски људи неуморно 
покретљиви, док сусрет са новим простором ствара 
ново искуство. 

Књига посматра филмске радове неколико најзначај-
нијих совјетских редитеља, повезујући их са ширим 
промена у друштву и уметности: од промена у ар-
хитектури и урбаном планирању, до нових напора 
ка освајању природе. Један од главних аргумената 
је да је управо филм био главни мотор промена у 
новом промишљању друштвеног простора – рецимо, 
начин на који су филмови промишљали простор у 
новим становима које је Хрушчовљев режим енту-
зијастично зидао. Теме попут народног јединства, 
интеграције периферије у шири совјетски контекст, 
могућности индивидуалне мобилности такође су 
добиле нова промишљања. Тако су ови филмови 
компликовали совјетску реалност, испитујући гра-
нице и значења друштвених промена.


