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UDC 316.75(497.11)”1918/1989”
94(497.11)”1918/1989”

Ol ga Ma noj lo vić Pin tar, Ar he o lo gi ja se ća nja:  
Spo me ni ci i iden ti te ti u Sr bi ji 1918–1989, Či go ja i  
Udru že nje za druš tve nu isto ri ju, Be o grad 2014.

У из да њу Удру же ња за дру штве ну исто ри ју и Чи го ја штам пе 
из Бе о гра да, сре ди ном 2014. го ди не об ја вље на је књи га Ар хео
ло ги ја се ћа ња: Спо ме ни ци и иден ти те ти у Ср би ји 1918–1989, 
исто ри чар ке др Ол ге Ма ној ло вић Пин тар, на уч не са рад ни це 
из Ин сти ту та за но ви ју исто ри ју Ср би је у Бе о гра ду. Ау тор ка 
је позната не са мо струч ној већ ши рој јав но сти као по све ће на 
на уч ни ца ко ја се ба ви про бле ми ма из до ме на кул тур не и дру-
штве не исто ри је. У фо ку су ње ног ра да је спо ме нич ка кул ту ра 
XX ве ка у Ср би ји ко јој је и по све ће на и ова књи га. 

Књи га др Ол ге Ма ној ло вић Пин тар је при ча о дру штве ном 
жи во ту спо ме ни ка, не о спо ме ни ци ма per se. У пи та њу је на ра-
тив ко ји пре ва зи ла зи окви ре раз ли чи тих на уч них ди сци пли-
на кроз ко је смо на ви кли да спо ме ни ке по сма тра мо: исто ри је 
ар хи тек ту ре и умет но сти, кул тур не исто ри је, исто риј ске со ци о-
ло ги је. Иа ко је спо ме нич ка кул ту ра у Ср би ји (ко ја об у хва та 
ма те ри јал но на сле ђе, тач ни је са ме спо ме ни ке, ње гов дру штве ни 
жи вот и по ли тич ки зна чај) про блем ко ји је при вла чио па жњу 
број них исто ри ча ра у зе мљи и ино стран ству, до са да ни је би ло 
це ло ви те сту ди је ко ја би раз ли чи те спо ме ни ке и ме мо ри јал не 
прак се ана ли зи ра ла као ши ре дру штве не фе но ме не и ко ја би 
их по ве за ла у је дан за о кру жен и це ло вит зна чењ ски оквир. Због 
то га је ова књи га ви ше не го до бро до шла, јер не са мо да ус по-

ста вља ве зу из ме ђу раз ли чи тих ди сци пли на и ин тер пре та тив них тра ди ци ја кроз ко је се спо ме ни ци 
ту ма че већ отва ра ши ро ко по ље за раз у ме ва ње њи хо вог кон сти ту тив ног уде ла у ме ђу соб но про же-
тим про це си ма об ли ко ва ња про шло сти и ус по ста вља ња ко лек тив них иден ти те та. У том сми слу, 
књи га мо же по бу ди ти ве ли ко ин те ре со ва ње не са мо исто ри ча ра, и не са мо ин те ре со ва ње струч не 
јав но сти, већ и ши ре чи та лач ке пу бли ке. 

Нео би чан на слов књи ге: Ар хе о ло ги ја се ћа ња, по све је симп то ма ти чан за ау тор кин те о риј ски 
при ступ и ин тер пре та тив ни по сту пак и пред ста вља мно го ви ше од при год но сро че не и звуч не фра-
зе. Ако је ар хе о ло ги ја на уч но про у ча ва ње ак тив но сти чо ве ка у про шло сти кроз сту ди ју ње го вих 
ар те фа ка та, од но сно ма те ри јал не кул ту ре, он да „ар хе о ло ги ја се ћа ња“ го во ри о јед ном, есен ци јал но 
ва жном аспек ту у жи во ту љу ди и за јед ни ца ко ји обич но из ми че стан дард ном фо ку су усме ре ном на 
ар те фак те про шло сти. У свом ути цај ном де лу Од пред ме та до тек ста (2002), Бјер нар Ол сен ана ли-
зи рао је те о риј ске пер спек ти ве ар хе о ло шких ис тра жи ва ња, об у хва та ју ћи сво јим по гле дом не са мо 
про стор и вре ме тзв. пре и сто риј ских кул ту ра већ чи та ву исто риј ску ствар ност. Пра ве ћи раз ли ку 
из ме ђу тра ди ци о нал но схва ће не ар хе о ло ги је, ко ја ма те ри јал ну ствар ност раз у ме као скуп пред ме та, 
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од са вре ме не ар хе о ло ги је ко ја у ма те ри јал ним ар те фак ти ма пре по зна је тек сто ве и по ку ша ва да их 
про чи та и раз у ме, Ол сен је ис ко ра чио из кру тих ди сци пли нар них окви ра и ар хе о ло ги ју још чвр шће 
сме стио у по ље ху ма ни стич ких ди сци пли на, ис трг нув ши је, с јед не стра не, из ри гид не по зи ти ви стич ке 
па ра диг ме, као и ма ње или ви ше кру тих окви ра по је ди них ди сци пли на. Упра во се на овом за о кре ту 
и те ме љи сту ди ја о спо ме ни ци ма ау тор ке др Ол ге Ма ној ло вић Пин тар. На и ме, спо ме нич ка кул ту ра 
XX ве ка у Ср би ји у овом ру ко пи су на шла се под сво је вр сним ар хе о ло шким за хва том, у ко ме су, у 
од ре ђе ној ме ри, пре ста ле да ва же про це ду ре, ти по ло шки или стил ски обра сци, и раз ви је не так со-
но ми је тра ди ци о нал них ди сци пли на ко је спо ме ни ке раз у ме ју са мо као ау тен тич не ма те ри јал не тра-
го ве кул ту ре на ста ле као ре флек си ја дру штве не ствар но сти. Исто вре ме но, ау тор ки на сту ди ја отва-
ра пи та ње иде о ло шких обра за ца и дру штве них нор ми, као и кул ту ре се ћа ња, из ван уо би ча је них 
ана ли тич ких фо ку са, ука зу ју ћи на то да спо ме ни ци – од но сно на чин ка ко их раз ли чи те за јед ни це 
раз у ме ју и ту ма че, те ка ко се пу тем њих упи су ју у оно што би Едвард Шилс на звао тран сцен ди ра-
ње пер со нал них ис ку ста ва и упи си ва ње у ис ку ства „ви шег ре да“ – ни су са мо еле мен ти исто риј ског 
пеј за жа, већ иде о ло шки аген си ко ји ма се об ли ку ју ра зно ли ки дру штве ни иден ти те ти. 

Ди ја хро ниј ски оп сег ана ли зе об у хва та пе ри од тзв. крат ког два де се тог ве ка у Ср би ји, ко ји је 
ујед но пе ри од раз во ја ју го сло вен ске иде је и ње них раз ли чи тих ме та мор фо за. Те ме љи ме ђа ши тог 
бур ног и по мно гим сво јим аспек ти ма из у зет но ком плек сног вре ме на, ко ји ујед но пред ста вља ју 
кључ не ка ме но ве у овој књи зи, сва ка ко су Пр ви и Дру ги свет ски рат. У сре ди шту ау тор ки ног фо ку са 
су кон стру и са ње, ди фе рен ци ја ци ја и раз град ња се ћа ња на ове кључ не исто риј ске до га ђа је, ко ји не 
са мо да су од ре ди ли гло бал не окви ре пер цеп ци је и ин тер пре та ци је дру штве не ствар но сти и иден ти-
те та ши ром Евро пе и све та већ су би ли те мељ но зна чај ни за ства ра ње, функ ци о ни са ње и, ко нач но, 
кон ти ну ал ну кри ти ку ју го сло вен ских иде ја и од но са из ме ђу на ци о нал не и над на ци о нал не иде је, 
пар ти ку лар ног и па три от ског, ло кал ног и гло бал ног. Сво ју ана ли зу ау тор ка те ме љи на по сма тра њу 
спо ме ни ка као од лу чу ју ће ва жних чим бе ни ка у ус по ста вља њу исто риј ске кул ту ре за јед ни ца – ка ко 
на ци о нал них та ко и ре ги о нал них, ло кал них, си сте ма дру штве них вред но сти и по ли тич ких иде о-
ло ги ја. Пре по зна ју ћи не ко ли ко ка рак те ри стич них са др жа ја и функ ци ја спо ме нич ке кул ту ре: „Хе-
рој ске уз о ре и мар тир ске иде а ле“, „На ци о на ли за ци ју смр ти“ те низ то по са ју го сло вен ског ис ку ства 
(„Оче ви на ци је“, „Мла ди и сна жни“, „Рат ни дру го ви“ и „Хра мо ви и све ти ли шта па три о ти зма“), 
ау тор ка си сте ма тич но ана ли зи ра спо ме ни ке као ин те грал не аген се дру штве не про из вод ње раз ли чи-
тих иде ја. У кон тек сту ју го сло вен ског ис ку ства у Ср би ји, ове иде је об у хва та ју пи та ње на ци о нал них 
и ре ги о нал них при вр же но сти, над на ци о нал них са ве за (без об зи ра раз у ме ју ли се они као ин трин-
сич ни или ин стру мен тал ни), еман ци па тор ских иде а ла. С дру ге пак стра не, по сма тра се ус по ста-
вља ње кул та на ци о нал них во ђа и хе ро и за ци је жр тве, ин стру мен та ли за ци ја смр ти, те кон стру и са ње 
иде је по ли тич ких са ве зни ка, на ци о нал них ге не а ло ги ја и срод ни штва.

Об ја вљи ва њем књи ге Ар хе о ло ги ја се ћа ња: Спо ме ни ци и иден ти те ти у Ср би ји 1918–1989. ху-
ма ни стич ке сту ди је до би ле су ве о ма зна ча јан при лог, тим пре јер ау тор ка овим сво јим де лом ука зу је 
на ну жност ис ко ра чи ва ња из ди сци пли нар них окви ра и зна ча ја це ло ви тог раз у ме ва ња исто риј ске 
ствар но сти и, по себ но, по у ка ко је то раз у ме ва ње мо же да по др жи или осна жи. Нај ва жни ја вред ност 
ове књи ге, ме ђу тим, ле жи у ње ном син те зном ка рак те ру и за ни мљи вом по ку ша ју да се це ло ви то и 
ком па ра тив но по сма тра ње исто риј ских ис ку ста ва пр ве и дру ге Ју го сла ви је – ве за них пре све га за 
пер цеп ци ју и вред но ва ње Пр вог и Дру гог свет ског ра та у раз ли чи тим исто риј ским и дру штве ним 
кон тек сти ма – спро ве де кроз ана ли зу спо ме ни ка као де ла ма те ри јал не кул ту ре. 

За жа ље ње је што опре ма књи ге ни је мо гла би ти ре пре зен та тив ни ја и што ениг ма тич на Ме штро-
ви ће ва Сор бо на са ње них ко ри ца ни је мо гла до би ти јед на ко ква ли тет не пан да не ме ђу пра те ћим илу-
стра ци ја ма – ина че скром ним пре све га по бро ју, али и по ре чи то сти. По ред то га, за жа ље ње је и 
што књи зи не до ста је са же так на ен гле ском је зи ку у ко ме би би ли из не ти ба рем основ не те зе и ар гу-
мен та ци ја. Тим пре што ау тор кин ме то до ло шки при ступ и по сту пак мо гу би ти од ин те ре са и за све 
оне ино стра не ис тра жи ва че чи ја про фе си о нал на ори јен та ци ја не ле жи у окви ри ма са др жа ја ове 
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књи ге, али ко ји се за ни ма ју за про бле ме спо ме нич ког на сле ђа и ње го ве ин тер пре та ци је. Ме ђу тим, 
јед но ста ван, пре ци зан и сли ко вит стил пи са ња др Ол ге Ма ној ло вић Пин тар до при но си не са мо 
чи ње ни ци да се ова књи га ла ко и са ужи ва њем чи та већ, у из ве сној ме ри, ума њу је не ке од на ве де них 
про пу ста.

Алек сан дар Иг ња то вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Архитектонски факултет

i.alek s@sbb.rs


