
 
  

Друштвена историја у фокусу XIV

Поповић, Марко; Тимотијевић, Мирослав; 
Ристовић, Милан; Историја приватног живота 
у Срба, Клио, Београд 2011, стр. �43. �43.

Ова књига представља синтезу дугогодишњих 
сложених истраживања тројице најеминентнијих 
стручњака: археолога Марка Поповића, историчара 
уметности Мирослава Тимотијевића и историчара 
Милана Ристовића. Аутори су покрили готово све 
делове приватног живота појединца, од проучавања 
приватности као простора становања до односа 
према сексуалности и смрти. Хронолошки гледано, 
ова књига обухвата раздобље од средњег века до 
савременог доба. Аутори воде читаоца кроз време, 
приказујући какви су то били оквири свакодневице, 
како се становало, путовало, одевало, лечило од раз-
них болести, али и како се мењао однос према браку, 
породици, деци... Ова синтеза обухвата и динамику 
ових промена током социјалистичке и постсоција-
листичке епохе. Говори се како о променама које је 
донела инстант социјалистичка модернизација тако 
и како је на њих утицао све већи развој медија и како 
се приватност испољавала у време ратних сукоба.
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Јовановић, Мирослав, Срби и Руси 12-21. век 
(Историја односа), Народна библиотека Србије, 
Београд 2012, стр. 310.

Књига представља први систематизован синте-
тички преглед комплексних односа српског и руског 
народа. Реч је о изузетно важном историографском 
питању које се пре свега огледа у чињеници да ср-
пско-руски односи представљају везе са најдужим 
континуитетом које су одржаване са неком од ве-
ликих сила. Односи су анализирани у различитим 
хронолошким фазама: епоха спорадичних контаката 
(12–15. век), време духовних веза (15–17. век) и 
епоха политике (18–21. век). При том тежња да се 
односи сагледају у њиховом тоталитету усмерена 
је пре свега на напор да се не сагледавају само кроз 
политичке везе и контакте (што је представљало 
основни приступ досадашње историографије), 
већ истовремено и кроз анализу изузетно важних 
културних и духовних односа, те друштвених веза, 
просветних, научних и уметничких контаката, миг-
раторних токова и привредне сарадње. У исто време 
сами односи Срба и Руса су контекстуализовани у 
односу на генералне токове европске политике и у 
односу на историјски развој руског и српског наро-
да и државе. Tакође је посебна пажња посвећенаTакође је посебна пажња посвећена 
чињеници да је ове везе и односе могуће сагледавати 
из најмање два дискурса: српског и руског – који 
неминовно, услед различитих историјских токова и 
контекста развоја два народа, умногоме утичу и на 
различите наративе њиховог тумачења.
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Стојановић, Дубравка, Нога у вратима. При-
лози за политичку биографију Библиотеке ХХ век, 
ХХ век, Београд 2011, стр. 29�.

Судећи по наслову, ова књига могла би се 
сврстати у део политичке историје. Ипак то није 
тако, јер историчарка Дубравка Стојановић ставља 
у средиште пажње едицију ХХ век, посматрајући из 
перспективе те едиције политичке и друштвене до-
гађаје који су обележили историју Србије и Београда 
у последњих четрдесет година. Књига је заснована 
на разноврсним изворима: од личног дневника 
уредника библиотеке, преко званичних докумената, 
до ненамерно сачуване грађе, као што су спискови 
књижара с којима се сарађивало, уплатнице, уговори 
и писама. Ова књига представља огледало југосло-
венске и српске стварности, јер епизоде из историје 
библиотеке отварају нека општа питања као што су: 
проблем власти и појединца, али и питање: на чему 
се темеље ауторитарни режими, који се репродукују 
у српској историји.

Милорадовић, Горан, Лепота под надзором. 
Совјетски културни утицаји у Југославији: 1945–
1955, Институт за савремену историју, Београд 
2012, стр. 4�1.

Монографија је посвећена анализи и тумачењу 
узрока и последица совјетских културних утицаја у 
Југославији када су они били на свом врхунцу. Поред 
односа са СССР, књига осветљава и специфичну 
улогу Југославије у Хладном рату и њену позицију 
према Западу. На изузетно богатој домаћој и стра-
ној грађи и литератури, комбинујући различите 
методолошке приступе, аутор, поред културних 
промена, прати и друштвене, политичке, идеолошке 
и психолошке промене у Југославији. Књига открива 
противречности једног историјског развоја бреме-
нитог питањима континуитета и дисконтинуитета, 
указује на далекосежност промена које су учиње-
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не у име идеологије и политике и указује на неке 
мање познате димензије историје тоталитаризма у 
југоисточној Европи. Посебан квалитет представља 
специфична употреба визуелних историјских извора 
и друге нетипичне грађе. 

Ивановић, Владимир, Geburtstag пишеш нор-
млално: Југословенски гастарбајтери у Аустрији 
и СР Немачкој (1965-1973), Институт за савремену 
историју, Београд 2012, стр. 401.

Књига Владимира Ивановића бави се југосло-
венском радничком миграцијом током шездесетих 
и седамдесетих година прошлог века. Она уједно 
представља прво историографско дело посвећено 
овој теми. Оно што се најпре уочава јесте мноштво 
тема којима се аутор позабавио. Прва поглавља 
баве се политичким оквиром радничких миграција, 
да би затим у први план дошао „мали човек“. Тако 
сазнајемо о проблемима с којима су се суочавали 
радници: на који начин су се информисали, ко је 
о њима водио бригу, каква је била улога допунске 
наставе, какав су утицај имали на СФРЈ, али и како 
су решавали проблем слободног времена. Завршна 
поглавља баве се сликом радника како у југословен-
ској тако и у немачкој и аустријској јавности. Треба 
напоменути да аутор посматра проблеме везане за 
ову тему из најмање два дискурса: југословенског 
и аустријског, односно немачког.
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Јовановић, Мирослав �приређивач�, Срби 
о Русији и Русима: Од Елизавете Петровне до 
Владимира Путина (1750–2010) – Антологија, 
Институт за теолошка истраживања ПБФ - Ин-
ститут за новију историју Србије, Београд 2011, 
стр. 857.

Историографски феномен истраживања „Слике 
другог“, „Имагологије“ или савременим језиком ре-
чено, „Репрезентације“, представља једну од битних 
тежњи у кретању савремене историографије. У том 
погледу важан део рада представља обједињавање 
текстова – историјских извора на основу којих се 
може анализирати формирање представа о „дру-
гом“, односно „репрезентација“ слика и дискурса 
у колективној перцепцији и колективном памћењу. 
Антологија представља први део пројекта чији је 
циљ да се прикажу начини перцепције Русије и 
Руса у српском друштву у модерном и савременом 
добу. Први део пројекта „Срби о Русији и Русима“ 
посвећен је перцепцији Руса и Русије из дискурса 
личног, индивидуалног, исповедног – из перспективе 
појединца, његових интимних доживљаја, импре-
сија и сведочанстава у друштвеном и културном 
контексту. Антологијом је обухваћено 150 текстова 
(и делова текстова), 100 аутора, у широком распону 
од Симеона Пишчевића, Захарије Орфелина, Саве 
Текелије и Герасима Зелића, Станислава Винавера, 
Драгише Васића, Иве Андрића, Александра Белића, 
до Милована Ђиласа, Вељка Мићуновића.
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Вучетић, Радина, Кока-Кола социјализам, 
Американизација југословенске популарне културе 
шездесетих година ХХ века, Службени гласник, 
Београд 2012, стр. 478.

Бавећи се популарном културом, ауторка пока-
зује да се о хладном рату, и односима по много чему 
неравноправних партнера какви су били САД и Југо-
славија, може писати свеже, занимљиво и студиозно. 
Почивајући на широкој и разноликој историјској 
грађи, ова монографија посвећује пажњу деловању 
институционализоване културне пропаганде аме-
ричке државе у Југославији: организовањем излож-
би, предавања, слањем филмова, литературе, кон-
цертима познатих музичара – укратко, политичким 
извозом америчке културе, америчког начина живота 
и америчких вредности. Ауторка такође указује на 
оне утицаје који су стизали са Запада другим, сложе-
нијим правцем, остављајући печат на свакодневицу 
Југословена током шездесетих година прошлог века 
(рок музика, култне ТВ серије, производи – симболи 
америчког начина живота и популарне културе, као 
што су дајнерс картице, самоуслуге, кока-кола, џинс, 
хула-хоп, пилуле за контрацепцију, Плејбој, вестерн 
и крими рото романи, али и врхунска дела америчке 
модерне књижевности и филозофије. Радина Вуче-
тић пажљиво прати њихово „одомаћивање“ у југо-
словенској стварности тих година, анализира њихов 
симболички и стварни значај и утицај на промене 
„југословенског начина живота“, спуштајући се од 
утицаја Маркузеа на југословенске интелектуалце 
до значења дечијих игара, дешифрујући њихова с 
временом загубљена значења.
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Тимотијевић, Милош, Модернизација бал-
канског града (1944-1989): компаративна анализа 
развоја Чачка и Благоевграда у епохи комунизма, 
Народни музеј Чачак, Чачак 2012, стр. 575.

Анализа процеса модернизације као изузетно 
значајне теме за разумевање друштвеног и државног 
развоја уопште, изведена је на основу упоређивања 
развоја два локална центра, која су послужила као 
key studies Чачка у социјалистичкој Југославији и 
Благоевграда у такође социјалистичкој Бугарској. 
Компарација микрослучајева Чачка и Благоевграда 
омогућила је проучавање закаснелог развоја малих и 
средњих градова, ситуираног у шири контекст гене-
ралних путева преображаја старог и стварања новог 
урбаног друштва током процеса (соц)модернизације 
у Југославији и Бугарској, односно у Источној Евро-
пи, у којој је током друге половине XX века домини-
рао стаљинистички друштвени и привредни модел. 
Истраживање развоја Чачка и Благоевграда током 
епохе социјализам истовремено преиспитује и руши 
многе стереотипе о Бугарској, земљама реалног 
социјализма, али и аутостереотипе о Југославији, 
Србији, предностима самоуправног социјализма.


