О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА
ON IDEAS AND BOOKS

Владимир Ивановић

Друштвена историја у фокусу V
Dennis Dworkin, Class Struggles, Longman
2007, с. 272.
Током шездесетих и седамдесетих година два
десетог века централну област истраживања нове
социјалне историје представљала је класа, при че
му се пре свега мислило на појам радничке класе.
Данашња истраживања се, међутим, односе и на
друге класе, пре свега на средњу класу, при чему
историчари све чешће прибегавају интердисципли
нарном приступу, посматрајући класу као динамич
ну категорију. Dennis Dworkin у књизи Борба класа
истражује нове школе и теоријске дебате које су
довеле до ове трансформације у истраживањима.
Он, међутим, не истражује само историјске закључ
ке већ и историјске изворе који су до њих довели.
Ова књига пружа концизан преглед прошлих и
садашњих перспектива, објашњавајући зашто је
класа била и још је битна категорија историограф
ских истраживања.
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Kleßmann, Arbeiter im Arbeiterstaat DDR: De
utsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches
Magnetfeld (1945-1971), Bonn 2007, с 892.
Историја радника и радничког покрета у Немач
кој од краја деветнаестог века представља обимну
серију публикација које се баве овим питањем.
Четрнаести том ове серије, са називом Радници у
„радничкој држави“ ДДР-у, истражује положај рад
ника у Улбрихтовој држави, где је требало да буду
водећа класа. Аутор покушава да одговори на пита
ња како су се радници носили са стварношћу која
им је показивала да немају готово никаквог утицаја
на креирање државне политике, те колико је била ва
жна њихова идеолошка стилизација путем партије
у политичком и социјалном смислу, будући да није
постојала ниједна критичка студија о радничком
покрету у Источној Немачкој.
Michael Brenner, Giedeon Reuveni (Hr.), Eman
zipation durch Muskelkraft: Juden und Sport in Euro
pa, Vandenhoeck & Ruprecht 2006, с. 271.
Michael Brenner и Gideon Reuveni, у књизи
Еманципација кроз снагу мишића, проучавају од
нос јеврејске заједнице према култури тела и према
спорту од шеснаестог века, преко опште занесености
спортом између два светска рата, до односа према
спортским активностима у новонасталој држави
Израел. Аутори полазе да од хипотезе да начин на
који се друштво односи према спорту открива поне
што и о његовој самодефиницији. Ова књига је своје
врсна друштвена историја спорта, која истовремено
осветљава односе и везе између спорта и етике, тј.
друштвених норми, као променљиве категорије.
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Carl Abbott, Urban America in Modern Age 1920
to the Present, Harlan Davidson 2007, с. 230.
Година 1920. представља стварни почетак аме
ричке урбане историје. Књига Урбана Америка у
модерно доба, од 1920. до данас прати еволуцију
америчких градова од тог круцијалног раздобља два
десетих година 20. века, које су донеле нове форме
комуникације, до касних осамдесетих година, када
већ две трећине америчке популације живи у гра
довима. Аутор прати промену композиције урбане
популације, истражујући узроке који су довели до
те појаве, али и како се развија политика према гра
довима, тј. како владе реагују на проблеме, који се
све чешће јављају у америчким метрополама

Natasa Miskovic, Basare und Boulevards: Bel
grad in 19. Jahrhundert, Böhlau 2008, с. 420.
Београд се од 1800. до 1914. године развио из
једног гарнизонског градића у модеран европски
град. Ауторка покушава да у књизи Базари и Буле
вари, Београд у 19. веку одговори на питање како је
становништво доживело ту промену, покушавајући
да на основу необјављене грађе докучи ставове
Београђана хришћанске, муслиманске и јудејске
вероисповести.
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Iain Anderson. This Is Our Music: Free Jazz, the
Sixties, and American Culture. The Arts and Intellec
tual Life in Modern America Series. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press 2006, с. 258.
Андерсонова књига Ово је наша музика, слобо
дан џез, шездесете и америчка култура истражује
питање ко доноси одлуке о вредностима културних
норми и на којој основи, узимајући као пример ути
цај слободних импровизација, који су имале на про
мену статуса џез музике шездесетих година двадесе
тог века. Он поставља два кључна питања: колики
је био утицај црначких активиста и интелектуалаца
у трансформацији културне хијерархије и како су
након Другог светског рата богатство и образовање
представљали мост између високе и ниске културе.
Андерсон тврди да су подржаваоци слободних им
провизација поткопали промоцију џеза као америчке
културне форме, покушавајући да је сагледају разли
чито од афричко-америчког искуства.
Trencsényi, Balázs; Kopecek, Michal (Hrsg.):
Discourses of Collective Identity in Central and Sout
heast Europe 1770-1945 (Vol. I). Late Enlightenment
– Emergence of the Modern „National Idea“. Buda
pest: Central European University Press 2006, I.
B. Trenscenz и M-Kopecek уредници су четворо
томног ридера Дискурси колективног идентитета у
централној и источној Европи (1770–1945). Прва два
тома суочавају нас са основним питањима: да ли су
појмови и концепти, који између Балтика и Балкана
утичу на формирање колективног саморазумевања,
нешто сасвим друго од лоших копија западних узора.
Да ли постоји јединствен начин вођења дискурса, или
дебате прате националне, тзв. посебне путеве. Аутори
су се трудили да сакупе текстове из три столећа, те
да на основу њих одговоре на ова питања. Њихова
методологија заснива се на комбинацији упоредне
историје и преносне историје (transfergeschichte).
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Сања Петровић Тодосијевић, За безимене.
Делатност УНИЦЕФ-а у Федеративној Народној
Републици Југославији, Институт за новију истори
ју Србије, Београд 2008, с. 214.
Тема књиге Сање Петровић-Тодосијевић, у
ужем смислу, усмерена је на делатност Уницефа у
Југославији у првој деценији после Другог светског
рата. Суштински, рад који је пред читаоцима отвара
питање историје деце (детињства) у српској истори
ографији. Анализирајући програме Међународног
дечијег фонда, односе државе и једне од агенција
Организације УН у врло осетљивом периоду, Сања
Петровић-Тодосијевић „помера“ милионску групу
маргинализованих припадника заједнице са руба ка
центру. Избегавајући замке партијских реферата,
пленумских и конгресних резолуција, ауторка анали
зира здравствене, прехрамбене и социјалне прилике
у југословенском друштву првих десет година после
окончања великог светског сукоба.

