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Detlef, Brandes; Holm, Sundhaussen; Stefan,
Troebst, Lexikon der Vertreibungen. Deportation,
Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im
Europa des 20. Jahrhunderts, Wien 2010, стр. 801.
Лексикон протеривања је прво дело посвећено
теми која је у последње време изазвала велике и
оштре расправе како у науци тако и у широј јавно
сти. Као производ међународне сарадње, Лексикон
обухвата више од 300 чланака које је написало сто
експерата из различитих европских земаља. Он не
говори само о одређеним националним групама и
учесницима процеса већ доноси и централне појмо
ве историјске науке и права о овој теми, обраћајући
истовремено пажњу на културу сећања и употребу
историје у њеном креирању. Да би се олакшало даље
истраживање, сваком чланку додат је и списак реле
вантне литературе која се бави том темом.
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Shaw, Tony, British cinema and the cold war:
the state, propaganda and consensus. London 2006.
стр. 296.
Једно од најмоћнијих средстава хладноратов
ског доба свакако представљају филмови. Ова књига
покушава да попуни празнину која је постојала у ис
траживањима везаним за Хладни рат. Наиме, аутор
се бави доприносом британске кинематографије
хладноратовској пропаганди. Централно питање ове
студије је на који начин се филмска индустрија, која
је пре свега има економски императив, уклапала у
антисовјетску и антикомунистичку пропаганду бри
танских влада. Анализирајући најважније филмове
тога доба аутор показује како су отворена питања
Хладног рата утицала на британску филмографију,
те на који начин је британска јавност прихватала
такву „ратну пропаганду“. Аутор је такође посветио
пажњу поређењу британског случаја са сличним
примерима у Источној Европи и Америци.

Petr, Zídek; Karel, Sieber: Československo a
subsaharská Afrika v letech 1948–1989. [Česhoslo
vačka i subsaharska Afrika 1948–1989], Prag 2007,
стр. 322.
Petr, Zídek; Karel, Sieber, Československo a
Blízký východ v letech 1948–1989 [Čehoslovačka i
Bliski istok 1948–1989], Prag 2009, стр. 394.
Двојица прашких историчара скренула су па
жњу европске историографије на једно потпуно
необрађено поље хладноратовске епохе. Реч је о
дипломатским односима комунистичке Чехословач
ке и земаља Трећег света. На примерима Африке и
арапских земаља аутори дају занимљиве увиде у
спољнополитичке везе Чехословачке од 1948. до
1989. године. Обе студије су настале на основу из
вора из архива Министарства иностраних послова
Чехословачке и архива Комунистичке партије. Оба

Владимир Ивановић, Друштвена историја у фокусу XI

117

аутора имају занимљиву структуру у својим студи
јама. Наиме, земље су поређане према алфабетном
реду. Додуше, нема баш много смисла читати по ре
ду, јер се, на пример, историја Израела тешко може
одвојити од историје Палестине
Krylova, Anna, Soviet Women in Combat. A Hi
story of Violence on the Eastern Front, Cambridge,
2010, стр. 336.
Током Другог светског рата око 820.000 жена
служило је у совјетској армији. Иако су многе од њих
биле ангажоване на тзв. позадинским пословима,
око 120.000 било је на првим борбеним линијама као
снајперисти, борци, пилоти. Ова књига представља
историју управо тих 120.000 жена, осветљавајући
истовремено феномен модерних армија – ангажова
ње жена. Ауторка је показала огромну ерудицију,
тако да ова студија може бити тешко читљиво штиво
за неког ко није добро упућен у gender теорије и ана
лизе. Своје теоријско знање ауторка је применила на
мноштво различитих историјских извора: архивски
документи совјетског порекла, периодика, литерату
ра и интервјуи.

