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Други светски рат у Русији у огледалу
друштвенe историјe
Друштвена историја пружа историчару веома разноврсну и разгранату
методолошку основу за приступ најразличитијим темама и омогућује отвара
ње нових истраживања везаних за најразличитије теме. Чак и за политичку
историју традиционални сегменти прошлости, попут ратова, могу и морају да
се проучавају кроз погледе и ставове друштвене историје. Она омогућује да се
пружи увид у положај појединаца из широких друштвених слојева, анонимних
у оквиру „класичне“ историје, која се бави само истакнутим личностима, „вели
ким догађајима“ и чврсто изграђеним конструкцијама државног апарата.
Историографија о Другом светском рату у Источној Европи броји се не у
хиљадама примерака књига, већ у километрима библиотечких полица. Први ре
дови тих полица су били попуњени за време владавине једнопартијског система,
који је био утврдио монопол на истину о ослободилачкој улози СССР-а у борби
против фашизма, као и о доминантном значају комунистичких партија СССР-а и
других источноевропских земаља у отпору нацистичкој експанзији. После 1991.
године дошло је до одређене реакције. На површину су испливале разноврсне
„скривене, затајене, закључане, забрањене, замагљене и др. истине“. Махом се
радило о истраживањима базираним на емигрантским, не нужно објективним
мемоарима, и споменицама које су мењале црно у бело, уз непосредно башти
њење методологије претходног раздобља, која је водила стварању „неокаљаних
ликова“ бораца против „комунистичке пошасти“ и њихових моралних антипо
да – најзад раскринканим и разобличеним моралним наказама, „црвеним“ до
лакта од крви њихових невиних жртвава. У том историографском тренду, који
је, после пада једнопартијског система, стигао у све земље Источне Европе,
једнобојна и, без изузетка, једносмерна методологија историје из претходног
раздобља наставила је свој живот. Тек касније, после деценију или нешто више,
дошло је до засићења тржишта, а и умова истраживача, од једносмерног „рас
кринкавања“ недавне прошлости. Од шутирања већ давно мртве идеологије се
полако прешло (или се прелази) на једну конструктивнију позицију, где су се
на црно-белој слици најзад почеле појављивати и неке нијансе.
Ти трендови нијансирања прошлости, уз ширење контаката са водећим
светским историографијама у којима је друштвена историја већ одавно добила
статус класичне и фундиране методологије, омогућили су и прва истраживања
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историје друштва за време највећег преломног догађаја минулог столећа – за
време Другог светског рата. Савремена руска историографија се такође уклапа
у овај модел развоја Источноевропске историографије.
Тенденције коришћења метода микроисторије и усмене историје највише
се виде у оквиру пројекта прикупљања усмених сведочења учесника Другог
светског рата „I remember“/„Ja помњу“, који је већ детаљно приказан у српској
научној периодици. У том пројекту друштвена компонента истраживања се по
јавила у темама анкетирања испитаника. Очита је тежња аутора тог успешног
интернет и издавачког пројекта да се изврши реконструкција свакодневног
живота појединаца, да се проуче њихове животне навике и искуства стечена у
условима рата. Положај жена у војним јединицама, начини исхране, међусобни
односи и краткотрајни одмори били су предмети од посебног интереса истра
живачког колектива А. Драбкина и његових сарадника.
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Преношење пажње истраживача глобалних конфликата са политичких
одлука на појединца запажа се и у радовима Друштва за војно-историјску ан
тропологију и психологију „Човек и рат“. Научници који су организовали ово
друштво базирали су свој рад на претходним истраживањима током деведесетих
година, која су настављена и у новом миленијуму. Резултат рада Друштва је
понуђен јавности кроз низ округлих столова под заједничким називом „Војноисторијска антропологија“. Материјали са тих округлих столова се објављују
као обимни годишњаци.

На пример, трећи зборник за 2005/2006. годину има 414 страница и садржи
28 прилога груписаних у седам посебних целина:
• етнокултурне и истријске традиције у припремама за рат,
• доживљавање рата и његова имагинарна слика,
• одраз рата у осећањима, метафорама и психичким стањима,
• однос према рату: социјално психолошки и вредносни аспекти,
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• психологија унутарармијских односа и војне свакодневице,
• менталитет војно-политичког руководства и војне доктрине,
• родни проблеми у војној антропологији
Овај правац истраживања већ је омогућио одбрану читавог низа докторских
и магистарских радова из историје на универзитетима Москве, Петербурга,
Чељабинска, Омска, Сиктивкара и Јекатеренбурга. Основни предмет проуча
вања ових радова је друштвени живот и менталитет појединца у екстремним
условима ратовања.
Пажња научне и шире јавности коју привлачи друштвена историја со
вјетског друштва у преломном раздобљу средине 20. века је у још већој мери
окренута ка волуминозном истраживању Георгија Андрејевског. Његов рад се
појавио у оквиру пројекта „Жива историја: Свакодневна историја човечанства“,
који је покренула реномирана издавачка кућа Молодаја гвардија. Аутор на више
од хиљаду страна посматра живот Москве и обичних Московљана у предрат
но, ратно и поратно доба. Г. Андрејевски је имао могућност да истражује у
архивима МВД, што је његовом раду пружило одређен натурализам, који ипак
није надвладао над истраживачким рефлексом. Тешке животне околности и
појава организованог и неорганизованог криминала, као и бруталан притисак
репресивног апарата због реалних и измишљених злочина појединаца, ипак
нису преовладали као тема у његовом истраживању. Шаренило и разноврсност
Москве, од централних улица до сокака на периферији града, рад продавница,
биоскопа, јавних купатила, музеја и паркова, нису се претворили у пуко набраја
ње занимљивости, већ су добили одговарајуће место у логичном пресеку живота
главног града Русије. Аутора истраживања посебно су занимали утицај рата и
ратних околности на све стране живота Московљана, па су те теме добиле из
узетно место у његовој студији. Тржишна економија у трговини намирницама
и животним потрепштинама, улична трговина и самоникли бувљаци које је
детаљно описао аутор, приказују ону страну совјетске еконимије која се сакри
вала иза идеолошких стереотипа наводно чврстог комунистичког курса. Ипак,
овај део књиге не представља економско истраживање оптерећено табелама и
бројевима, већ прати место обичног појединца у овим самониклим или, чак, од
стране партије подржаваним, тржишним појавама. Аутору је пошло за руком
да изузетно реално и детаљно прикаже призоре свакодневног живота Москве
тог доба.
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Иако је ова књига базирана на опсежним архивским истраживањима, ме
моарској грађи и студијама музејских депоа, истовремено је написана лаким и
читљивим језиком, тако да, и поред свег научног значаја, сигурно представља и
занимљиво штиво. Књига је опремљена и низом ретких фотографија од којих су
вероватно најуникатније оне из децембра 1941. године. Ове слике из опкољеног
града нису сачувале само сцене поделе дрва за огрев на станици метроа и лини
је одбране припремљене у самом центру града, него се на њима могу видети и
људи како стоје у реду за карте за Баљшој театар, као и московска деца која су
се сјатила око продавачице сладоледа и навалила на посластицу без обзира на
хладну московску зиму.
Друштвена историја пак има и своје непријатне стране. Једна од ових непри
јатних страна је представљена у истраживању младог петроградског научника
Александра Гогуна и Анатолија Кентија, искусног архивисте из Централног
Државног Архива Друштвених организација Украјине. Овај тим је објавио
резултате истраживања и збирку докумената „Црвени партизани Украјине“.
Издање је 2006. године било објављено у Кијеву (на руском) са поднасловом
„...Стварати неподношљиве услове за непријатеља и све његове помагаче...“, а
2008. године и у Москви, са поднасловом „Стаљински командоси.“ Тај рад је
базиран на архивским материјалима Москве, Кијева, Варшаве и Фрајбурга и
даје увид у одређене скривене стране партизанских операција на окупираним
територијама СССР-а. Први део истраживања наставља историографске тради
ције правца „разоткривене историје“. Није случајно да се сама књига у руском
издању појавила у едицији „Истина о рату“. Из првог дела читалац може да
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сазна о преувеличавањима сопствених успеха приликом обавештавања надређе
них инстанци, као и о претеривању у приказивању својих снага и пространства
ослобођених територија. Ова појава је иначе типична за све герилске формације
и не представља нешто ново и спектакуларно.
Међутим, много је занимљивији други део књиге, у коме се обрађује дру
штвени живот припадника партизанских јединица. Мора се истаћи да ти подаци
и дан данас представљају део докумената затворених за истраживаче у руским
државним архивима. Морални лик припадника партизанских јединица или
Црвене армије, а поготово војних старешина ових јединица, још увек не могу
да се проучавају на основу материјала руских војних и цивилних архива. Само
директни потомци појединаца имају право да добију на увид досијеа чланова
своје најуже породице. Извештаји политичких органа о „моралној клими“ у
јединицама су, генерално, затворени за истраживаче.
Утолико је занимљивије да је, са ослонцем на архив безбедносних и по
литичких органа Украјине, А. Гогуну пошло за руком да пропрати особености
личног живота партизана и њихових вођа које нису стигле на страница мемоара
као „небитне или непотребне појединости“. Слободно понашање према имови
ни суграђана било је не само типично понашање, него је и санкционисано од
стране руководства. С друге стране, исто руководство се безуспешно борило
са пијанством, неформалним односима и сексуалним изгредима појединаца у
партизанским јединицама. Према наведеним материјалима веома компликовани
су били и лични односи у јединицама, далеко од идеолошког монолита, како
је историографија приказивала припаднике тог покрета у СССР-у. Додуше, та
маса шокантних података је, изгледа, била прејако искушење за ауторе и доне
кле их је повукла у претерани натурализам. Тај претерани натурализам је бли
зак новинарском сензационализму, услед чега је, нажалост, и читав њихов рад
добио карактер политичке тенденције. Без обзира на то, мора се констатовати
да рад ипак доноси много више занимљивих података и може послужити као
интересантно штиво за типологију поменутих појава.
На крају овог кратког прегледа ваља напоменути да се већина поменутих
радова може бесплатно преузети са руских Интернет сајтова: http://militera.lib.
ru/ и http://www.infanata.org/

