О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА
ON IDEAS AND BOOKS

Група аутора

Друштвена историја у фокусу XVII
МА Милан Радовановић
Brassley, Paul, Segers, Yves, Van Molle, Leen (Ed.),
War, Agriculture and Food – rural Europe from the
1930s to the 1950s, Routledge, New York 2012, p.
286.
Живот на селу се у Европи између 1930. и
1950. из корена променио, делимично као последица Другог светског рата, али и као последица
општих тенденција друштвеног развоја. У овом
зборнику радова су разматране промене у читавом
низу европских земаља током овог кључног периода и издвојени општи фактори који су ове промене
узроковали, али и специфичне околности које су
утицале на развој сваке појединачне земље или региона. Тематски је публикација подељена на четири
целине, посвећене интернационалној перспективи
развоја руралног друштва, начину на који држава
утиче на развој руралног друштва, односу државе и
појединца и индивидуалног идентитета припадника
руралног становништва. У ове четири веће целине,
сакупљени су прилози аутора који покривају много
шири тематски спектар проблема развоја Западне
Европе као целине и постављања темеља онога што
ће се претворити у јединствено европско тржиште,
утицаја рата на уништење и поновно формирање трговинских веза, промене свести и улоге појединца у
аграрној политици државе. Публикација представља
покушај сагледавања историје руралне Европе на
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општем нивоу и осветљавања историјске позадине
и контекста који је довео до заједничке привредне
политике земаља Европске уније. Зборник су приредили Пол Бресли са Универзитета Ексетер и Ив
Сегер и Лин ван Моле, са Универзитета Леувен.

Konrad, Helmut; Botz, Gerhard; Karner, Stefan;
Mattl, Siegfried (Hrsg.), Terror und Geschichte, Böhlau Verlag, Wien 2012, p. 265.
Рат и насиље сваке врсте умногоме су обележили XX век. Од централног значаја за научнике који
се њиме баве постаје начин на који су то насиље доживеле његове жртве, траума појединаца и читавих
друштвених група, и најопштије последице насиља,
како у прошлости, тако и у садашњем тренутку. Овај
зборник, који је приредила група еминентних аустријских историчара са универзитета у Бечу и Грацу,
представља покушај интердисциплинарног сагледавања свеобухватне улоге коју је насиље различитих
врста одиграло у преломним тренуцима XX века.
Сакупљени су резултати истраживања историчара,
политиколога, психолога и других стручњака. Кроз
четири тематске целине, анализирани су култура
сећања на терор, облици совјетског терора као једног
репрезентативног институционализованог примера,
искуства преживелих жртава терора у Другом светском рату и психолошке и психијатријске последице
рата и терора. Иако је, разумљиво, највише пажње
посвећено насиљу и терору у контексту Првог и
Другог светског рата, тематизиране су и специфичније манифестације истог феномена, у контексту
револуције у Мађарској 1919. или режима Црвених
Кмера у Камбоџи. У разматрању културе сећања
на насиље и терор, посебна је пажња посвећена
литератури и документарним филмовима.
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Brinkmann, Tobias, Migration und Transnationalität,
Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2012, p.
192.
Пажња која је посвећена проблемима националних држава, условила је да се транснационални
карактер јеврејске заједнице изгуби из вида. Ова
публикација представља покушај сагледавања
историје Јевреја у Немачкој као транснационалне
заједнице, разматрањем начина на који су немачки Јевреји дефинисали свој положај у контексту
јеврејске дијаспоре у свету после 1880. године,
односно како се однос јеврејске дијаспоре према
Јеврејима у Немачкој и самој Немачкој развијао на
општем нивоу. Тобиас Бринкман, доцент Одељења за
историју и верске студије, Универзитета Пен Стејт, у
публикацији се бави историјом усељења и миграција
Јевреја у Немачкој, као и јеврејских исељеника из
Немачке у различитим деловима света, развијањем
међународних јеврејских организација и успоном и
обезвређивањем Немачке као центра јеврејске дијаспоре. Књига је подељена на шест тематских целина,
посвећених проблему еманципације јеврејског становништва у Немачкој и последичним миграцијама,
транснационалном карактеру немачке јеврејске
заједнице, везама немачких Јевреја са јеврејским
заједницама у суседним државама, политичким и
друштвеним променама у међуратном периоду које
су довеле до модификације међународног положаја
и значаја Немачке за јеврејску заједницу. Као посебно релевантан догађај, у овом смислу, разматрано је
стварање независне државе Израел.
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Gesellschaft in der europäischen Integration seit den
1950er Jahren – Migration, Konsum, Sozialpolitik, Repräsentation, Bauerkämper, Arnd; Kaeble Harmut;
(Hrsg.), Steiner Verlag, Stuttgart 2012, p. 192.
Питање утицаја европских интеграција на
друштвене промене до сада није било предмет
опсежнијих истраживања, иако је са ширењем оквира и овлашћења Европске уније постало изузетно
значајно. Арнд Бауеркемпер, професор Слободног
Универзитета у Берлину, и Хармут Кебле, професор емеритус Хумболт Универзитета у Берлину, у
овој су публикацији сакупили прилоге у којима су
разматрани одабрани аспекти ове нове димензије
развоја европске историје. Ово издање покрива
широк спектар различитих тема, које су на директан или индиректан начин повезане са основним
питањем међузависности европских интеграција и
друштвених промена. Објављени прилози баве се
друштвеном сигурношћу, потрошачким друштвом,
европеизацијом друштвених елита, деколонијализацијом и односом друштва према некадашњим
колонијама и колонијалном питању генерално,
миграцијама, развојем регионалне свести и регионалних друштава и културном политиком европске
заједнице, али и теоријским оквирима изучавања
европског друштва као историјског феномена. Овако
тематски разноврсни радови подељени су у четири
веће целине. Аутори прилога објављених у овом
зборнику су истакнути стручњаци за европску историју са универзитета из девет европских земаља.
Прилози су написани на основу излагања аутора на
конференцији у организацији Колегијума за компаративну историју Европе из Берлина.
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Pezo, Edvin, Zwangsmigrationen in Friedenszeiten?
Die Migrationspolitische Steuerung der Türkei – Auswanderung von jugoslawischen Muslimen (1918 bis
1966), Verlag Oldenbourg, München 2013, p. 374.
Са формирањем Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца, створен је друштвено-политички оквир
у који се нису могли уклопити сви они који су њиме
били обухваћени. Једна од последица коначног разрешавања питања јединства југословенских народа,
била су и врло динамична миграциона кретања.
Едвин Пезо, полазећи од општег контекста начина
на који је југословенска држава у два облика свог
постојања, као краљевина и социјалистичка република, утицала на миграције својих грађана, посебно
разматра емиграцију муслиманског становништва
из јужних крајева земље у Турску, у годинама од
1918. до 1966. Аутор се фокусира на територију
коју је Србија освојила у Балканским ратовима и
живот тамошњег муслиманског становништва, како
оног које се иселило, тако и оног које је одлучило
да остане у Југославији. Једно од главних питања
којима се аутор бави јесте да ли се у миграционој
политици Краљевине Југославије и социјалистичке
југословенске државе може препознати континуитет, који су фактори били пресудни у дефинисању
државне политике спрам овог питања, односно који
су то разлози стварно навели исељенике да напусте
своје домове. У обзир је посебно узет и начин на
који је на исељење утицала Турска.
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Проф. др Милан Ристовић, Одељење за историју,
Филозофски факултет, Београд
Проф. др Ђуровић, Арсен, Пета београдска гимназија, I део: Прва женска гимназија у Београду
1905–1941, Пета београдска гимназија, Београд
2013.
Постхумно објављена монографија историчара
и професора Филозофског факултета Универзитета
у Београду Арсена Ђуровића посвећена је историји
прве женске гимназије у Србији, чије је оснивање
1905, представљало крупан корак ка равноправнијој политици образовања женске деце у Србији
на почетку двадесетог века. Арсен Ђуровић, рано
преминули историчар и вредни истраживач историје
образовања и образовних институтуција у Србији у
деветнаестом и двадесетом веку и аутор неколико
веома запажених књига из ове области, оставио је
за собом рукопис монографије, која је била резултат његовог темељитог истраживања историје ове
важне образовне институције, чије је оснивање
обележило нову фазу у образовној политици и њеној
модернизацији као одговору на све веће потребе
српског и југословенског друштва за укључивањем
жена у јавни и привредни живот државе и друштва.
Радећи на обимној архивској грађи и публикованом
материјалу (статистике, годишњаци, службени извештаји, и др.), Арсен Ђуровић је пружио детаљну
слику рада Гимназије до Другог светског рата, наставног кадра, просветне политике и њених циљева,
наставних планова, утицаја образовања женске
деце на друштвени положај жене, бавио се културним животом и деловањем професора и ученица,
утицајима друштвених и политичких промена на
рад ове институција и многим другим питањима.
Књига има богат избог прилога (табеле, статистички
материјал, спискови ученица и наставника), као и
вредне сликовне прилоге. На крају књиге објављен
је текст Сећање на проф. др Арсена Ђуровића чији
је аутор проф. др Љубодраг Димић.
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Мр Наташа Милићевић, истраживач сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд
Свакодневни живот под окупацијом 1941–1944.
Искуство једног Београђанина, (приредили Наташа Милићевић и Душан Никодијевић), Институт
за новију историју Србије, Београд 2011.
Књига Свакодневни живот под окупацијом
1941–1944. Искуство једног Београђанина представља, јавности непознате дневничке забелешке
Драгутина Ј. Ранковића, државног чиновника у
пензији и становника Београда, о свакодневном
животу у окупираном Београду за време Другог
светског рата. Ранковићево сведочење, за разлику
од сведочења истакнутих личности (политичара,
генерала, књижевника), приказује рат из перспективе ткз. „малог“ или „обичног“ човека и његове
свакодневице. Оно пружа, својим богатством и
разноврсношћу садржаја, готово јединствен увид у
то како је изгледала свакодневна борба, његова и његових суграђана, у преживљавању рата и окупације.
Драгутин Ј. Ранковић сведочи о данима са хлебом
без меса, данима са месом без хлеба, данима и без
хлеба и без меса, данима без готово икакве хране,
начинима како су набављали храну, проблемима у
набавци огрева, одела и обуће, понашању окупационих и колабоарционистичких власти, гласинама и
предсказањима, црној берзи, нестанку Јевреја, одвођењу на принудни рад, хапшењима, савезничким
бомбардовањима, надама и страховима за судбину
српског народа..., али и физичким променама које
је Београд доживљавао. Самим тим, дневничке белешке, нуде нову, до сада, готово занемарену страну
рата. Књига, поред дневничких белешки Драгутина
Ј. Ранковића, садржи и уводну студију која дневник
ставља у контекст времена и омогућава читаоцу да
лакше прати његов садржај.
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Др Зоран Јањетовић, виши научни сарадник,
Институт за новију историју Србије, Београд
Dierl, Florian; Janjetović, Zoran; Linne, Karsten;
Pflicht, Zwang und Gewalt. Arbeitsverwaltung und
Arbeitskräftepolitik im deutsch besetzten Polen und
Serbien 1939–1944, Berlin (Klartext) 2013.
Принудни рад, у различитим формама, био је
једна од битних карактеристика политике Трећег
рајха. Та тема је релативно касно дошла у видно
поље историчара, али је последњих двадесетак година врло присутна у немачкој историографији. Ово
има везе са политиком обештећења коју СР Немачка
води према некадашњим жртвама нацизма. Већина
историографских радова односи се, међутим, на
разне групе принудних радника у самој Немачкој.
Источна, а поготово југоисточна Европа, била је
до сада прилично запостављена у овим истраживањима. Почетком ове године у Берлину се појавила књига Флоријана Дирла, Зорана Јањетовића и
Карстена Линеа, Обавеза, принуда и насиље, Радна
управа и политика радне снаге у Пољској и Србији
под немачком окупацијом 1941–1944. Њен је циљ да
да компаративну слику принудног рада у две земље
које су, иако обе под директном немачком влашћу,
показивале разне специфичности. Пољска је била
подељена на тзв. Warthegau и Генерални гувернман,
док је Србија била формално јединствено окупационо подручје у коме су Банатски и Косовски округ
de facto уживали аутономију. Књига садржи увод
и пет делова. Карстен Лине у првом делу излаже
основне црте политике радне снаге у Немачкој до
почетка Другог светског рата. У наредна два дела
говори о регрутовању радне снаге у Warthegauu и
Генералном гувернману у којима је владао донекле
различит окупациони режим. У четвртом делу Зоран
Јањетовић приказује окупациони режим у Србији
и анализира питање разних врста принудног рада
у њој. Главни акценат је на најмасовнијем виду
принудног рада, тзв. „обавезном раду“ у Борском
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и другим рудницима. У последњем делу Флориан
Дирл сумира резултате претходних делова књиге и
повлачи паралеле између метода спровођења принудног рада у поменутим окупираним областима.
Књига ова три аутора је заснована на обимној
архивској грађи која је до сада мало или нимало
коришћена. Она на примеру две источноевропске
земље изучава оно што је током протекле две деценије релативно доста изучавано на примеру Немачке
и неких западних земаља. Као таква она донекле попуњава једну историографску празнину и подстиче
на даља изучавања овог проблема.

