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Традиција и трансформација: политичке и друштвене 
промене у Србији и Југославији у 20. веку,

Зборник радова, књ. 1, главни и одговорни уредник др 
Владан Јовановић.

Београд: Институт за новију историју Србије, 2015, 404.

Тематски зборник радова Традиција и трансформација: по-
литичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку је на-
ставак вишегодишњих истраживања сарадника Института за новију 
историју Србије посвећених феноменима модернизације, трансфор-
мације и транзиције (преображаја, промена) у друштву Србије и Ју-
гославије у 20. веку. Институт је систематско проучавање ових тема 
покренуо средином деведесетих година прошлог века и постао је 
препознатљив по таквој научној оријентацији и бројним радовима 
на том пољу. Од два зборника радова Института за новију историју 
Србије у оквиру пројекта Модернизацијски процеси у Србији 19. и 20. 
века (1994, 1998), па до овог зборника траје непрекинути низ отва-
рања нових истраживачких тема и представљања нових сазнања на 
пољу односа традиције и модернизације на српском и југословен-
ском простору.

Зборник садржи 18 радова. Тематски је структуриран у чети-
ри целине, којима претходи уводна реч уредника.

Уводни део садржи радове др Мирослава Перишића „Исто-
ријска упоришта и савремене могућности употребе традиције и кул-
турног наслеђа. Европска вертикала српске историје у 19. веку“, др 
Милета Бјелајца „Идеолошке интерпретације традиције и модерни-
зације: неразумевање улоге војног фактора“ и др Владана Јовановића 
„О историјским и социолошким детерминантама (псеудо)модерниза-
ције Србије“. Перишић је писао о европском контексту израстања Ср-
бије у независну државу у 19. веку, напорима да се превазиђе заоста-
лост и европским културним, привредним и политичким утицајима. 
Описани су утицаји и идеје које су са собом доносили људи школовани 
на водећим европским универзитетима и колико су Србији значила 
њихова знања и познанства са ученим људима Европе тог доба. Озна-
чена су места сусрета нових схватања и затеченог српског друштве-
ног и политичког миљеа оличеног у аграрном друштву, династијским 
поделама, политичким борбама, „распрострањеној неписмености, не-
развијености науке, недовољној изграђености државних институ-
ција, ниском нивоу политичке културе, недовољних политичких сло-
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бода, самовоља владара“. Миле Бјелајац је анализирао идеолошке и 
политичке интерпретације модернизације у домаћој и страној исто-
риографији, стављајући акценат на улогу војног фактора, корене вој-
но-цивилних сукоба и политички мотивисане садржаје у савременој 
историографији. Указао је на појаве „политичке коректности“ и „ауто-
цензуре“ као последице утицаја политичких догађаја на науку и поја-
ву ревизије прошлости са политичком позадином (истакнут је при-
мер стогодишњице од почетка Првог светског рата). Скренуо је пажњу 
на појаву „увреженог, политичког мишљења“ које схвата институцију 
војске само као „економски терет друштва и латентну претњу демо-
кратији“ и закључио да такав став прети да у Србији оствари „апсо-
лутни конфликт са двовековном историјом и да на погрешним осно-
вама дефинише место и улогу војне институције у друштву“. Таквом 
схватању је супротставио свест о „поливалентној улози војног факто-
ра како у очувању мира и независности, тако и (...) у модернизацији 
српског друштва од 19. века па до скора“, посебно у области економије, 
образовања, инфраструктуре и здравства. Владан Јовановић, уредник 
зборника, упознао је читаоце са теоријским објашњењима и тума-
чењима појмова трансформација и модернизација. Указао је на резул-
тате српске и стране историографије у проучавању ових феномена и 
домета српског друштва на пољу модернизације. Његов рад одликује 
одлично познавање теоријске литературе и способност укрштања 
достигнућа аутора из различитих наука у проучавању феномена пре-
ображаја југословенског и српског друштва. Читаоцима је понуђена 
широка лепеза посматрања појмова традиције и трансформације и 
вредновања успешности процеса модернизације.

У другом делу књиге (прва ужа тематска целина: „Историјско 
наслеђе и промене у билатералним односима“) разматрани су кон-
тинуитети и промене у спољнополитичком позиционирању српске/
југословенске државе, дакле у области у којој промене могу да буду 
највидљивије и да за кратко време буду исказане највећим интензи-
тетом (пример сукоба Југославије и ИБ-а). Ову целину чине прилози 
др Алексеја Тимофејева, мр Сање Петровић Тодосијевић, др Радмиле 
Радић, др Бојана Симића и др Петра Драгишића. Тимофејев је у верти-
кали руско-српских односа у првој половини 20. века сагледавао еле-
менте традиције и дисконтинуитета изазване светским ратовима и 
бурним револуционарним унутрашњим променама у Југославији и 
Русији (СССР-у). Школовање југословенске деце у совјетским суво-
ровским школама после Другог светског рата, о чему је писала Сања 
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Петровић Тодосијевић, сведочанство је о покушајима да се настави 
ратом прекинути континуитет образовања младих нараштаја, али 
и показатељ како је дисконтинуитет државних односа Југославије и 
СССР-а који је наступио 1948. утицао на школовање ове деце. У радо-
вима Радмиле Радић и Бојана Симића су праћени различити аспекти 
покушаја поправљања традиционално лоших српско-бугарских од-
носа који су били ометани наслеђем оружаних сукоба из прошлости, 
променама у унутрашњој политици ових држава и споровима око 
македонског питања. Радмила Радић је детаљно описала успоне и па-
дове у односима Српске и Бугарске правослвне цркве у међуратном 
периоду, како у контексту међудржавних односа тако и у контексту 
деловања Светског савеза за међународно пријатељство помоћу цр-
кава. И рад Југословенско-бугарске лиге у Београду, основане 1933, 
на зближењу југословенских и бугарског народа није могао да надја-
ча међудржавне спорове и последице Другог светског рата. Симић 
је описао рад ове лиге која је у међуратним годинама „осмислила, 
организовала, подржала и учествовала у великом броју културних и 
привредних манифестација везаних за промоцију југословенско-бу-
гарског зближења и саме Бугарске“. И југословенско-италијански од-
носи су у 20. веку били више обележени неразумевањем, споровима 
и непријатељством због територијалних спорова и питања мањина 
него сарадњом, али рад др Петра Драгишића указује и на периоде по-
бољшања односа (осма деценија двадесетог века) када су две државе 
превазилазиле идеолошке и политичке разлике зарад заједничких 
интереса у хладноратовском свету. Окосницу рада чини анализа раз-
говора Јосипа Броза Тита и италијанског председника Сандра Пер-
тинија 11. и 12. октобра 1979. у Београду.

У следећој целини („Прилози проучавању привредних и 
аграрних преображаја“) у радовима др Јелене Рафаиловић, др Алек-
сандра Р. Милетића, др Момчила Исића, др Срђана Милошевића и Ми-
лана Пиљка су анализирани процеси дугог трајања и промене у со-
цијалној и економској историји српског и југословенског простора, 
па су у фокусу истраживача били аграрна структура, својински од-
носи, чиновничка корупција, планска привреда и развитак текстил-
не индустрије. Полазећи од великог значаја текстилне индустрије, 
као једне од најразвијенијих прерађивачких индустрија са великим 
напретком чије су фабрике биле распрострањене широм државе, Је-
лена Рафаиловић је изучавала обим и порекло капитала текстилне 
индустрије, развијеност различитих делова Краљевине СХС, утицај 
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наслеђених привредних структура из 19. века и значај продора стра-
ног капитала у ову привредну грану. Чланак Александра Р. Милетића 
се бави узроцима и последицама које је чиновничка корупција имала 
у Краљевини СХС. Аутор полази од става да постојање непоузданог, 
корумпираног и лоше плаћеног чиновништва треба имати у виду 
када се разматрају домети рада државне адмнистрације. Ову појаву 
је анализирао у сфери државне интервенције у стамбеним односима, 
спољној трговини и регулисању процеса исељавања из земље. По-
сматрајући сељаштво као доминантан друштвени слој Србије, који 
је својим жртвама највише допринео стварању јединствене југосло-
венске државе 1918. године и који је и у новој држави остао „извор 
физичке, моралне и економске снаге српског народа, али и одраз ње-
гове индивидуалности, као носилац националне мисли и верни чу-
вар традиције“, Момчило Исић је описао његово место у политичком 
животу државе. Закључио је да сељаштво није имало значајнију уло-
гу у политичком животу и да су основни узроци за то били његова 
непросвећеност, страх од власти и економска инфериорност. Аутор 
је показао да су партије придобијале гласове сељака и средствима 
која нису била само политичка, да су сељаци били слабо упознати 
са политичким програмима и да су разочарања због неиспуњених 
обећања била општа појава. Срђан Милошевић је пратио промене у 
својинским односима изазване окупаторским и квислиншким пре-
сељењем становништва током Другог светског рата као један од 
примера дисконтинуитета и крупних промена изазваних силом, ра-
том и окупацијом. У средишту његовог интересовања била је насил-
на ревизија међуратне аграрне реформе и колонизације, као „најмар-
кантнији вид интервенисања у погледу аграрносвојинских односа 
током Другог светског рата“, али је поменуто и исељавање старосе-
делаца, пре свега Срба и Словенаца. Аутор је показао да су ове про-
мене биле последица деловања идеолошких, војних и економских 
чинилаца и интереса и да су највеће промене остварене у НДХ чије 
законодавство „недвосмислено открива намеру успостављања ре-
жима дискриминације, терора и геноцида, усмерених ка протери-
вању и уништењу српског, јеврејског и ромског становништва“. Ми-
лан Пиљак се бавио једним од поља на којима су биле највидљивије 
последице промена извршених југословенском револуцијом током 
Другог светског рата – променама у привредном систему. Описао је 
трансформацију послератне југословенске привреде од планске ка 
мешовитој, указујући на јак државни интервенционизам и начине 
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којима је партијски апарат задржао контролу над привредним то-
ковима и после децентрализације путем постављања у привредним 
организацијама кадрова оданих политичким структурама.

У последњој целини зборника („Социјалистичко друштво 
између традиције и модернизације“) радовима др Вере Гудац До-
дић, Дејана Зеца, Оливере Драгишић, др Олге Манојловић Пинтар и 
др Гордане Кривокапић Јовић описани су неки сегменти друштве-
них промена у социјалистичкој Србији и Југославији. Показано је да 
је у социјалистичком друштву, упркос револуционарним промена-
ма током рата и снажном послератном владајућем политичком и 
идеолошком отклону од предратног периода, остало и много сфе-
ра у којима су традиционални облици остали неурушени. Вера Гу-
дац Додић је трагала за одговорима на питање да ли је друштве-
ни преображај у периоду социјализма, у коме је изграђиван и нови 
лик и идентитет жене, у довољној мери изменио друштвени поло-
жај жене и у којој мери су остали патријархални облици живота и 
понашања. Показала је да се друштвени напредак, мерен стеченим 
правима жене, очитовао у равноправности жена у наследном и поро-
дичном праву, политичким правима, економској независности, пра-
ву на школовање, праву на рад и једнакој плати за исти рад, правима 
из домена социјалне заштите, праву на абортус и др., али и закљу-
чила да су „формалне промене често прикривале суштинске кон-
тиунуитете патријархалних система вредности и њихову чврсту 
укорењеност у свакодневици“. Дејан Зец је облике континуитета и 
промена у спорту истраживао на примеру догађаја из 1944/45, пе-
риоду када су се десиле најзначајније промене у српском спорту, по-
пут укидања старих спортских друштава и савеза, који су били орга-
низовани приватном иницијативом и који су представљали важан 
део грађанског идентитета, формирања нових под партијском и др-
жавном контролом, и успостављања кровних огранизација спор-
та и физичке културе, које су биле директно повезане са државним 
и партијским форумима. Описао је како су се после ослобођења об-
новљене традиције у сфери спорта сусреле са идеолошким и поли-
тичким погледима на спорт и фискултуру нових власти. Зец је ут-
врдио да је резултат сусрета традиције и новог доба био тај да су 
после рата преживели само они клубови који су били повезани са 
властима или су имали моћне заштитнике у редовима комунистич-
ке номенклатуре, док је већина активних спортиста и спортских 
функционера прешла у редове новооснованих спортских друштава. 

ПРИКАЗИ



222

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 2/2016.

Оливера Драгишић је урадила компаративну анализу промена које 
су се под утицајем промењених прилика очитавале у уџбеницима 
историје у Југославији и Бугарској. Посматрала је уџбенике домаћих 
аутора и совјетске утицаје преко превода уџбеника средњовеков-
не историје Е. А. Косминског који је био употребљаван у обе земље. 
На примеру четири велике војне параде одржане 1965, 1970, 1975. 
и 1985. поводом обележавања 9. маја, Дана победе над фашизмом 
у Другом светском рату, Олга Манојловић Пинтар објашњава на 
који начин су, обједињавањем традиција Народноослободилачког 
рата и афирмацијом принципа које је усвојио Покрет несврстаних, 
ове манифестације „позициониране као један од изузетно важних 
топоса у процесу формирања друштвеног идентитета самоуправне 
социјалистичке заједнице“. Мишљења је да су одржавањем бројних 
масовних дешавања у јавном простору „изабрани историјски 
догађаји постајали основ на коме су изграђивани системи вредности 
и идеологија нове заједнице“. Ауторка је истакла значај чина 
одвајања војне параде поводом прославе Дана победе на фашизмом 
од првомајских свечаности средином седме деценије 20. века, видећи 
контекст овог догађаја у жељи Југославије да створи слику војне 
снаге и снаге југословенске државе у годинама хладноратовских 
напетости и сукоба и тензија у Азији и Африци, као и да на тај начин 
оснажи своју улогу у Покрету несврстаних. Гордана Кривокапић 
Јовић пише о догађајима који су били основа за изградњу „пејзажа 
сећања“ и историјске културе Топличког краја и који су учествовали 
у обликовању јединствене традиције ослободилачких ратова. Пред-
стављени су споменици јунацима из ослободилачких ратова 1912–
1918, борцима из НОБ-а и револуције 1941–1945. и споменик Зорану 
Ђинђићу и анализиран је садржај изложбе о Народноослободилач-
ком рату 1941–1945. у Народном музеју Топлице у Прокупљу.

Тематски зборик радова Традиција и трансформација: поли-
тичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку још јед-
ном је потврдио Институт за новију историју Србије као установу ре-
ферентну за научно утемељено сагледавање значајних догађаја и 
процеса који су обележили историју друштва на српском, касније ју-
гословенском простору 19. и 20. века. Настао је током рада на пројек-
ту Традиција и трансформација. Историјско наслеђе и национални 
идентитети у Србији у 20. веку (руководилац др Момчило Митро-
вић). Зборник је веома добро структуриран, а тематске целине су 
јасно профилисане. У њему има и радова искусних и признатих ис-
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траживача који су у одређеним истраживачким областима остави-
ли веома дубок траг у науци, али и радова младих колега који отва-
рају нова истраживачка поља. Црвена нит која повезује све радове је 
настојање да се уоче, а потом и стручно објасне појаве дугог трајања 
и континуитета, али и наглих, револуционарних, а понегде и посте-
пених промена, трансфорамција и преображаја. У зборнику се могу 
наћи одговори на питање у којој мери су процеси модернизације за-
хватили српско и југословенско друштво, променили га, преобрази-
ли и одвојили од традиционалних облика понашања и живота. На 
ово питање је одговарано из више углова: проучавањем констан-
ти и промена у сфери спољне политике и дипломатије, аграра, ин-
дустрије, функционисања државне управе, спорта, положаја жене и 
породичних односа, својинских промена извршених насилно током 
Другог светског рата, промена у привредним структурама, јавног 
обележавања важних историјских догађаја, места сећања итд. Напор 
уредничког тима и резултати представљени у радовима аутора су 
дали домете који ће бити високо вредновани у науци и неизоставно 
коришћени у будућности.
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