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Систематска компарација била је страна историцистичкој парадигми која

је доминирала у историјском истраживању и литератури XIX и почетком ХХ
века, посебно у Немачкој.2 Неко коме је циљ реконструкција историјских појава
као поједШiачних догађаја, њихово проучавање са аспекта "развоја" и разуме
вање у оцговарајућем контексту, ве би био заюrrересовав за систематску иден

тификацију сличности и разлика и њихово објаппьење. Нарација и компарација
биле су и јесу супротности. Без концептуалног објашњења и теоретског импута,

историјско поређење није могуће. Пошто су немачки историчар:а били под
снажним утицајем историцистичке парадигме све до шездесетих година ХХ ве
ка, систематско поређење није играло знатнију улогу у њиховом раду. У сушти
ни ово је било препуштено значајним аутсајдерима попут Ота Хивцеа (Otto Нin

tze) и историјски оријентисаним социолозима, као што је Макс Вебер (Мах WeЬer).3

· Након Другог светског рата немачки историчари почели су све чец!ће да
доводе у сумњу историцистичку парадlfi'МУ. Она нmошто није била напуштена,
али је свакако знатно ослабљена, допуњена, измењена и ослобођена своје мо
нополистичке доминације. Систематски и аналитички приступи ухватили су ко
рена. Неки историчари тражили су подстицај од сродних друштвених наука, по

себно социологије, политичких наука и економије. Нагласак на подстицајном
разумевању био је допуњен објективном анализом, као и критиком традицио

налних приступа, што су чинили нарочито млађи историчари након шездесетих

Jiirgen Kocka, Compщative Historical Reswch: Germat1 Elшmples, Intemational Review of Social Нistory 38
(1993), стр. 369-379. Ранија верзија на италијанском објављена је у: Passalo е Presente, (1993), стр.
42-51.
Види врло критичку интерпретацију историцистичке парадигме у немачкој историографији у G.
lggers, Тhе German Conception ofHistory (Мiddletowo, Conn., 1968); у истом смислу и: W. Ј. Mommsen,

Geschichtswissenschaftjenseirs des Historismus (Diisseldorf, 1971); знатно уравнотеженију и цифереlЩИ
ранију: Ј. Riisen, Konfigurationen des Historismus (Frankfurt, 1993), нарочито стр. 95-113, 331-397; добар
преглед: F. Лiger, Ј. Riisen, Geschichte des Нistorismus (Мiinchen, 1992).
H.-U. Webler, ed., Deutsche Histori~r (Gottingen, 1973),
275-324; Ј. Kocka, ,,Otto Нintze and Мах Weber: Attempls at а Comparison" у W. Ј. Momrnsen and Ј.
Osterhammel, eds., Мах Weber and Нis Contemporщies (London, 1987), стр. 284-295.
Види прилоге о Оту Хинцеу и Максу Веберу у

стр.
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rодина. Поред реконструкције појединачних појава, генерализација и типизира
ње добили су на значају као циљеви историјског истраживања. Оrрук~уре и
процеси у широком распону, као што су индустријализација, национализам, мод

ернизам, револуције или секуларизација, доспеле су у жижу историјске пажње.
Социјална историја добија на значају. Историјско истраживање постало је у це
лини арrументованије, а мање наративно.4

На таквим основама је током шездесетих rодина овоr века дошло до
почетног преисmпивања историјске компарације. Теодор Шидер

(Theodor Schie-

der), најзначајнији заступник,. написао је данас већ класичан рад о упоредној
анализи националистичких покрет~ у Европи. Герхард Ритер (Gerhard А. Ritter)
објавио је упоредну анализу британског и немачкоr парламентарног система,

са нагласком на првој трећини ХХ века.5 Поређења са друrим земљама постала
су све чешћа у проучавању немачке историје. Повремено су немачка историја

XIX и ХХ века, нарочито њени проблеми са демократизацијом и парламентар
ном влашћу, стављани у однос са донекле успешвијом историјом "Запада", тј.
Западне Европе и САД.6 Историчари су поново открили Ота Хинцеа и Макса
Вебера.7 Ханс )Ћрих Велер .(Hans-Шrich Wehler), Шидеров ученик, rоворио је
1972. о компарацији као ,,највишем облику" историјског истраживања, што је
омогућило "проверу ваљаности других врло ошптих или врло специфичних хи
потеза''8.

Али толико залагање за компарацију било је слабоr успеха. Само се ма
лобројне историјске студије могу назвати упоредним, ако се под тиме подразу
мевају оне које су структурисане да систематски истражују сличности и разлике
у историјским појавама да би их објасниле или искористиле за шире закључке.

Упоредна истраживања остала су до данас домен малобројних историчара. Јер
поређење је тешко и захтева посебан напор. Оно претпоставља изузетно .добро
познавање предметне области, често и посебне језичке способности, а пре свега

широка, не сувише уско специјализована питања. Високо специјализована при

рода немачког историјскоr истраживања, са тенденцијом да се б~и немачко~
историјом, по дефиницији није баш погодна за упоредну исторИЈу. Такође Је
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јасно да упоредна анализа мора бити селективна. Поређење два предмета
изучавања може бити изведено ефикасно када се пореде специфични аспекти,

а не сваки предмет као целина; ово још више важи када се пореде више од две
јединице. Стога је упоредна историја у односу на историјско истражива~е
уопПП'е под још јачим утицајем истраживачевог становишта, зависна о~ теор~Ј~
и селективна. То лако долази у сукоб са захтевом за кшrrекстуализациЈом, КОЈОЈ
су историчари посебно одани. Компарација без разлике т~кође значи и апстрак
цију. Стога је вероватно разумљиво да класично историјско истраживање као

и нова културна историј_а, који теже ре~нструкциј~ малих целина и по ~~~билу
великим концептима даЈу посебан значаЈ и захтеваЈу ,,дебелу дескрипцију

уме

сто објективизирајуће анализе, имају мало времена за упоредне приступе. 9
Чак и у оваквим условима, број упор~дних студ_ија је знатно порас:rао од
седамдесетих rодина, и то више у ЗападноЈ Немачкој него у ФранцускоЈ, Бри
танији или друrим европским земљама.10 (У некадашњој Источној Нема;1~ј го
тово да није било упоредних радова.) Напредак упоредне историје био Је Једна
од дугорочнијих последица аналитичког преокрета у историјским истражива

њима 1960-их и 70-их година (који је унеколико измењен током осамдесети~,
али не и враћен на почетак). Није случајно Универзитет у Билефелду, од краЈа
шездесетих центар нове социјалне историје, такође израстао у међународни цен~

. буржоазије.
. 11 Б ер~
тар за упоредна истраживања, нарочи:го у оf5ласти и~ториЈе
лин се такође развија у центар историјске компарације, такође посебно у обла~
сти социјалне историје. 12
Мада још ограничен, развој упоредне историје ван националних граница

омогућила је све већа интернационализација историјских истраживања, боље
познавање језика, мноrе конференције, бројни програми размене и остали обли
ци међународне сарадње. Заинтересованост за упоредна и~аживања подстичу
и расправе, проблеми, решења и међусобна повезаност КОЈ а се простире ван
граница националних држава. Појава Европе као економске и културне, _а све

више и политичке целине, дала је нов подстицај упоредном историјском
1/

Репрезе1с1тативна збирка историје свакодневног живота у најбољем виду _може се Itahи У А. Li!dtke,
ed., Alltagsgeschichte: Zur Relwnstruktion historischer Eifahrungen und Lebenrwe1sen (Frankfurt, 1989).

4

Основне црте ове промене даје G. lggers, New Dire.ctions in European Historiograpky! rev. ed. (M\ddleton,

10

Види Н. Кае]Ые, ,.Vergeichende Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts: Forschungen etm?piiischer
Historiker'', у Jahrbuchfйr Wirtsclшftsgeschichte, 1993, стр. 173-200, са опширном библиографщо.м. ·

Conn., 1984), стр. 80-122; у меl)увремеву наrласак Је стављен иа хултурву истс~иЈу и _нарациЈу, _мада

у Немачкој мање него другце. О 1980-им и раним 90-им видети G. lggers, Geschichtswmenschaft rm 20.
Jahrhundert(Gottingen, 1993), нарочито стр. 51-105.

11

Види Ј. Kocka and U. Frevert, eds., Bйrgertum im 19. Jahrhundert: Deutschland im europiiischen Vergleich, 3
vols. (Miinchen, 1988), где су сакупљени налази истраживачке групе Центра за интерди~ЦИПЈtинара
истраживања из Билефелда делимично преведено иа енrлески; Ј. Kocka and А. M1tchell, eds.,
Bourgeois Society in Niмteenth-Century Europe (Oxford, 1993); Ј.-Ј. Puhle, ed., Bfirger in der Ge~ellschaft der
Neuzeit: Wirtschaft, Po!itik, Kultur (= Bйrgertum: Beitrage zиr eur'!piiischen Ge~ellsclшftsgesc~1chte, vol. 1)

Види ТЬ. Schieder, ,,Мog)ichkeiten und Grenzen vergleichender Methoden in der Ges~hichtswisse~schaft'', у
Geschichte als Wissenschaft: Ei,ui Ein.ftihrung (Munich, 1965, стр. 187-211, и "Тypologie ~d Ersche1nungsfor-

men des Nationalstaats in Buropa" у Historische Zeitschrift 202, 1966,

стр. 58-81, G. А. R1tter, Deutscher und
Ein ve,fassцn.gsgeschichtlicher Vergleu:h ('Гiibingen, 1962) и ArЬeiterЬewegung,
Partien und Parlшnentarismus (Gtittingen, 1976), стр. 190-221.

Ьritischer Parlomentarismus:

(Gottingen 1991)

Две студије о овом питању, једна чији је аутор политихолог и цруга коју је написао социолог,
постале су класика: В. Fraeпkel, Deutschland und die wesstlichen Demokratien (Stuttgart, 1964), и R.
Dahrendorf, Society and Democracy in Germaлy (Miinchen, 1976).

Semantik der Ыirgerlichen Gesellschaft in Deutscbland, England und Frankre1ch , стр. 14-58, у коме Је учињен

покушај да се Козелекова историја ко~щеnата прошири на цео свет.

и

1

Види нову редакцију Хющеових радова: G. OestricЬ. Otto Hi~, Gesammelte A~handllfТlgen. 3 vols.
(Gбttingen 1962-67). VolfgangMomsen(WolfgangJ. Mommsen), ШнаЈдеров студент, обЈавио Је пионирски
рад Мах Weber und die deutsche Politik 1890-1920 (ТuЬingen, 1959, друго издање 1974).Види такође
радове поменуте у фусноти 2, као и Ј. Kocka ed., Мах Weber, der Historiker(Gottingen, 1986).

H.-U. Webler, Geschichte und Soziologie (Кoln, 1972), увод, стр. 24.

први том у новој серији истраживачког проЈекта "СоЦИЈална исторИЈа савремене

буржоазије: Не'мачка у међународном контексту", основан?г.! Би_лефелду 1986. У ов~м тому
налази се низ компаративних есеја, као R. Koselleck et а1., ,,Dre1 burg~rl1,~he Welten? Zur verg~e1chenden

6

~

Види радове Хартмута Келбла (Нartmut Кае1Ые), од којих је најновијиNасhЬаm amRhein: Entfre

ипg

und Anniiherung der franzosischen und deutschen Gesellsclшft seit 1880 (Mi!nchen, 1991 ). У овом ко~пексту
треба поменути Центар за компаративну социјалну историју при Слободном универзитету У

Берлину под руководством Ј. Коке и Х. Зигриста и берлински постдипломски центар "Комп~ра

тивне студије друштава", уз подршку Немачког истраживачког дтуШ'IЋа (DFG), у коме учествУЈУ Г.
Елверт, Х. Келбле, Ј. Кока, М. Коли и остали.
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истраживању. 13 Такође се може очекивати да ће све већа скепса према моделу

западне цивилизације довести до више поређења између Европе и неевропских
развојних могуhносrи у духу рада Макса Вебера. Тренуrно су, међутим, такве
студије углавном у почетном стадијуму међу историчарима, који се боље сналазе
са малим проблемима и детаљима. 14

11
Поређење не значи нужно поређење међу земљама, националним цржава
ма и њиховим друштвима, културама, привредним системима или ияституција
ма.15 Током годЮiа немачки су историчари правили и упоредне анализе региона

или градова, или друштвених класа и слојева, без упуштања у разматрање
међународних сличности или разлика.16 Ни систематско поређење између два
или више историјских периода, у односу на земљу или појаву, није заправо ретко,
као што на пример показује историјска демографија, истраживања штрајка или

историје урбанизације.17 Али преовлађују студије у којима се упоредно
проучавају кретања вав Немачке, а нагласак ставља на националне разлике и
сличности. То се свакако односи на рад о XIX и ХХ веку, чему је овај есеј
посебно посвећен.
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француску или енrnеску индустријализацију, да узмемо само један пример, него
поредити индустриј ализацију три региона, који чине само мали део националне
привреде, а некада чак припадају различитим политичким јединицама или
цржавама. 18

Али разлози за наклоност ка међународним поређењима знатно су дубљи.
У случају савремене историје, нације, цржаве и национална цруштва су заиста
врло корисне јединице за поређење. Наиме, већина аспеката живота у веком
региону, селу или граду делимично је формирана под утицајем специфичних
националних друштвених структура, језика, културе, политике, националне тра
диције и посебних колективних искустава. То не значи да имамо нешто против
поређења реmона, него само указује да се упоредно проучавање региона може
унапредити ако се у обзир узме одговарајући национални контекст. Штавише,
и~оричари пишу за публику која и даље има национални идентитет, публику
КОЈа стога има природан интерес и осећање за национална поређења. Већа на

клоност ка поређењу земаља него ка поређељу региона градова, континената
~и историјских периода указује да је осећај националне припадности још увек
Јак и чшш стожер колективног идентитета. Али садашља доминација поређења
на националном нивоу није непроменљива. Може се преmоставити да постоје
одређене проблематичне области у којима би оно постало нефункционално.

Већа опредељеност за међународна поређења него за локална, реmонал
на, вре~енска или друге варијанте директна је последица традиционалне прео
купациЈе немачких историчара националном историјом. Ова наклоност се де
лимично може објаснити чињеницом да су емпиријски подаци, који су такође
те~е~ упоредног_ истраживања, знатно доступнији на националном нивоу. Мно
го Је ЈедноставнИЈе користити домаће статистичке податке о привредном расту
и сличне изворе да би се IПl:сало о немачкој Юiдустријализацији у односу на
13

Ово је посебно очигледно у радовима Хартмута Келблеа, види фусноту 11. Треба поменути и
Институт Европског универ~итета у Фире~. Уз знаmо немачко учешће (нпр. Хајнц-Герхард
Хаупr и_Петер Хертнер) он Је постао значаЈан центар компаративног историјског истраживања.
Такође Је важно и лансирање научно-истраживачке сарадње и програма размене у европсЈmм
оквирима или у оквиру ЕЗ, као nпо су Европска научна фондација, Ерасмус и Темпус.
14

Али ВИfЏ'

!· H~ynal, ,,European Marriage Patterns in Perspcctive" у D . V . Glass и D. Е. С. Eversley, eds.,

Populalion in Нlstory (Loпdon, 1965); R. ~all et а/., eds., Family Forms in Нistoтic Ецгоре (Cambridge, 1983);
Н. Кш:IЫе, ,,Was Prometheus UnЬound ш Europe? LaЬour Force in Ешоре during the Late 19th and 20th
Centuпes", у Journal ofEuropean &onomic History 18 (1989), стр. 65-104.
15

Ј. K~lca, ,,ProЬleme einer europiiischen
(G<>ttшgen, 1989), стр. 21-28.

Geschichte in kompamtiver .Amicht'', у Geschichte und Aujk/iinlllg

16

Види нпр. Ј. Bergmann et а!., Regionen im historischen Vergleich: Studlen :~;и Deutschland im 19. und 20.
1'!181'hundert(Opladc~, 1~89); R. Sc~iiren, Sшat undllindliche lndustrialisierung: Sozialer Wandel inr;weiDбrfen
eiмr deut.s_c~~n1ederlilf!duchen Text1lgewerberegion 1830-1914 (Dortmund, 1985); Н. Мatzerath, ,Jndustialisierung, Mobifi:~ unds?zialerWande1 am Beispiel der SUldte Bheydt und Rheindahlen" у Н. Кае!Ые et al., РюЫетг
der M~demurerung inDeutschшnd: Sozi~l~istorische Studien:i;um 19. ипd 20. Jahrhundert(Opladeo 1978), стр.
13-?9, Н. Rosenbau~ Fo17Мn der Fanulie: Untersuchungen tит Zu.sammenhang von Familienverhliltnissen,
Soz;aJstruktur ипd sovalen Wandel in der deutschen Gesellsclwft des 19. Jahrhшlderts (Frankfurt, 1982).

m
Ото Хивце разликује два циља упоредне историје. ,,Поређење се може
вршити да би се установила општа правилност, која се налази у основи аспеката
~ји се пореде; може се упоређивати и да би се јасније схватиле посебности
Једног аспекта и да би се он прецизније раздвојио од другог." 19 Историчари који
се баве упоредним истраживањима обично то раде истовремено, али са врло
различитим нагласком. У немачкој литератури преовлађују студије које на осно
~у раније ус:rавовљених сличности уг.лавном настоје да открију разлике између
Јединица коЈе се пореде, и то врло често са циљем да се једна јединица боље

схвати у поређењу са другом.
Варијанту тог контрастног поређења ради унапређивања ~пствених саз
нања нуди вам Макс Вебер. Он је био првенствено заинтересован за развој
западне цивилизације. Да би схватио запrrо су и како капиталистички привредни
систем, самостални буржоаски градови, бирократске цржавне структуре, секу
ларизована култура, савремена наука и други појавни облици рационалног
живота еволуирали на Западу, посматрао је азијске цивилизације и упитао се
зашто се сличне појаве нису тамо јавиле. Из западњачке перспективе и са за

падњачким питањима и концептима, он је посматрао незападњачке културе, сва
како да би их схватио, али пре свега да би индиректно боље разумео западни
18

Упоре~и раније радове о индустријализацији, нпр. W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth
(Cambndge, 1960) и А. G. Gerschenkron, Economic Backwardness inНistoru:al Perspective (camьridge, 1962),
са~- Pollaпl, Peauful Conquest: Тhе Jndustrializ.a.tlon ofEurope !76()-1970 (Oxford, 1981) и "The lndustrialization of Europe" у Ј. Kocka and G. Rшlki, eds., Economic Theory and Нistory (Budapest, 1985), стр. 47-68.

17

Види~- ~~elde и~: Vollcrnann, eds., Strelk: Zur Geschichte des ArЬeitskшnpfes in Deutsch/aruJwiihrend der
lndustnal_,s1erung (Muncheп, 1981); Р. Мarschalk, Bervб/цrungsgeschichle Deutschalnds im 19. und 20.
Jahrhundert (F.rankfurt, 1984); 1. Reulecke, Geschichte der Urlxиusierung in Deutschland (Frankfurt, 1985).

19

О. Hintze, ,,Soziologische und geschichtliche Staatsauffassung" у Soziologie
AЫюndlungen (зборник радова) , том 2. (Gottingen, 1964), стр. 251.
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развојни пут. То је потпуно асиметрично поређење, мада концепrуално прих

ватљиво и научно плодотворно. Мора се признати и да постоји одређена ин
струментализација јединице са којом се врши поређење да би се проширило

сопствено знање. Тај метод може се користити и за друге врсте пореlјења.

XIX

и ХХ века

разматрају из лабаве упоредне перспективе. То се чини тако што се ,,запад

њачка" кретања (или у неким случајевима њихова врло идеализована варијанта)
узимају за узор, односно стандард, па се пореди колико се немачки развој истих
појава подударао или разликовао од њих. Дошло се до закључка да је Немачка
у знатној мери одступала од Запада, као ,,посебан случај": касно формирање
националне државе, дуго блокиран развој парламентаризма, слабости буржоа
зије, снага бирократске традиције и "реформи одозго", непоколебљива снага и
значај преиндустријске елите и традиција, слабост либерализма, итд. Ово је
представљало кључну интерпретацију немачке историје, јер је изгледало да су

те немачке специфичности уmавном недостаци и ошереliења, што је у крајњем
случају помогло у објашњењу зашто је у Немачкој између два рата био мањи

отпор искушењима фашизма пего у земљама западне и северне Европе.
Оваква интерпретација немачке историје није никад била јединствена, ни
ти неспорна. Она се манифестовала у многим облицима. Посебно последњих
година њена методологија и анализа биле су предмет жестоке критике. Али по
мом мишљењу она је у суштини преовладала. Овде не можемо детаљно разма
трати сва поменута питања. 21 Али са методолошке тачке гледишта одлучујућа
су следећа:

(i)

Ово је интерпретација кључних аспеката немачке историје из компа

ративне перспективе.

(ii) Поређење дозвољава критичко посматрање.
(iii) Избор "Запада" за узор има од одлучујући значај. Резултат би био
сасвим другачији да је поређење са земљама јужне или источне Европе, јер
избор узора са којим се пореди делимично одређује и исход поређења. Овај
избор није чисто научни проблем, већ је делимично пренаучно одреlјен: с ким
желиш да се поредиш?
(iv) Поређења у духу

Sonderweg гледишта обично нису била симетрична.

Најчешће су се давале контуре "западњачких" кретања, установљавале се као

стандард, а затим су се из те перспективе одговарајуће појаве у Немачкој де
таљно разматрале. То је, поновимо, асиметричан приступ, недостатак на који
критичари нису пропустили да укажу.22

20

21

ноставно провере тога гледишта.

У Немачкој је теза о "специјалном случају'' постала покретач упоредних
проучавања немачке историје од

зе о "специјалном случају". 23
Што су упоредне студије постајале систематичније и што је третман по
сматраних земаља постајао уравнотеженији, то су се те студије више удаљавале
од проблематике "специјалног случаја", мада се аутори и даље претежно баве
описом и објашњењем националних разлика. Један од примера је одлична ком
парација Кристијане Ајзенберг (Christiane Eisenberg) између пруско-немачких и
британских синдиката у првом стадијуму индустријализације. Да су и рани не
мачки и британски синдикати формирани под утицајем капитализма и индустри
јализације претпоставка је на којој почива поређење, основ за избор концеп
туалне структуре и полазиште за периодизацију. Сличности се констатују, 1101'•

крепљују доказима и расправљају. Затим се ауторка окреће варијацијама у ко
јима се заједничка основа у две земље трансформише. У Британији она уочава
знатно израженији континуитет са пре-индустријским периодом,јачу синдикалну

оријентацију првих радничких удружења и ограничен утицај политичких партија
и државе на синдикате. Насупрот томе, посебне карактеристике немачких син

диката знатно се јасније истичу. Објашњење разлика ауторка тражи у каснијој
и бржој индустријализацији, непрекидном утицају цеховске традиције, као и
већој улози бирократске државе у Немачкој, другим речима у различитим ма

трицама индустријализације и процеса стварања државе у Прусији-Немачкој и
Британији. Она резултате користи за анализу различите улоге радничких по

крета у друштвеној и политичкој историји ових двеју земаља.24 Друге упоредне
студије су слично структурисане, као на пример студија Вернера Берга (Werner
Berg) о угљенокопима у Рурској области и Јужном Велсу између 1850. и 1914,
или рана упоредна анализа Ханса Јиргена Пулеа (Hans-Jiirgen Puhle) о земљо
радничким политичким покретима у Немачкој, Америци и Француској.zs
23
Види Ritter, Deutscher und briti.rcher Parlamentarismus и Arbeiterbewegunlf, Kocka, White-Callar Workers;
Н.-Ј. Р~е,. Palitische AgrarbewegШ;gen in Kapitalistischen Jndustriegese/lschaften: Deutschland, USA und
Frankre1ch 1m 20. Jahrhundert (Gбttmgen, 1975); Ј. Kocka, ed., Angestellte im eurapiJischen Vergleich: Die
Hera'!"'Ьildung angestellter Mittelschichren seit dem sptiten 19. Jahrhundert (Gбttingen, 1981) и Europtiische
Arbe1terbewegungen im 19. Jahrhundert (Gбttingen, 1983); Косkаи F~vert, eds. ,Bйrgertum im 19. Jahrhundert
(упор~ди фусноту 10); Н. КаеlЫе, ,,Der Mythos von der rapiden lndustrialisierung in Deutschland" у
Gesch1chte und Gese/lschaft, vol. 9, 1983, стр. 106-118; W. Fischer, ,.Wirtschafts- und sozialgeschichtliche
Anmerkungen zum 'Deutschen Sonderweg"', у Te/AviverJahЬuch m,deutsche Geschichte, vol.16 1987 стр.
96-116.
Ј~
'
'
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24

Критике се могу наћи нпр. у D. BlackЬourn and G. Eley, Тhе Pecu/iarities ofGerman History: Bourgeoisie,

2S

Society and Po/itics in 19th-century Germaлy (Oxford, 1984).

·

века надаље. Из таквог интелектуалног

он је довео до компаративних студија о историји политичких покрета, друштве
них слојева и класа, уставне историје индустријализације, ,,феудализације"
буржоазије, итд. Проучавање буржоазије, које је доживело знатан узлет послед
њих десетак година и често је упоредног карактера, има у овоме своје корене.
Као резултат ових проучавања модификовани су многи елементи првобитне те

Ch. EisenЬerg, Dutsche ипd englische Gewerkschaften: Eingtsehung und Entwicklung bi.r 1878 in Vergleich
(Gottingen, 1986).

Contemporary History, 23 (1988), стр. 3-16; Ј. Kocka у Kocka and Мitchell, eds., Bourgeoi.r Society, стр. 21-32.
22.

XVIII

схватања проистекао је значајан рад, који је увек био и научни и политички:

Види Ј. Kocka, White-Co/lar Workers in A~rica 1890-1940 (London, 1980), покушај да се захваљујући
интересовању за историју немачюtХ службеника проучи историја њихових америчких колеrа; St.
КаlЬеr. Мах WeЬer's Comparшive Historical Sociology (излази из штампе 1993).
Види Ј. Kocka, ,.German Нistory Ьefore Нitler: ТЬе Debate aЬout the Gеппав 'Sonderweg"', Јоипшl
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(v) Расправа о Sonderweg~u ипак је представљала подстицај, мотивацију и
разлог за детаљан компаративни рад, са циљем потврде, оспоравања или јед

20

Друга варијанта овог контрастног приступа везана је за познату тезу о
"посебном случају Немачке" [Sonderweg]. Последњих деценија појаво се више

утицајних студија и анализа, које појаве у немачкој историји

Јирген Кока, Упоредна историјска истраживања: немачки примери

W. Berg, Witschaft und Gesellschaft in Deutschland und GrojJbritannien im rJbergangzum "organisierten
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Треба наг.ласити да историјска компарација тежи ка и~цању сличности
и разлике. Разлике су за историчаре често чак и завимљивиЈе од сличности.

Али разлике могу бити целисходно и тачно описане и.' ако је мо~ће, објашњене
само на основу јасно идентификованих сличности, КОЈе се ОЧИТУЈУ у концептуал

ној структури компарације. Тако је, на пример, свакако могуће поредити Хи

157

Јирген Кока, Упоредна исгоријска истраживања: немачки примери

них структура и искустава у црној металургији: промене система !1РИВредни~;
друштвених и културних уС'Јlова карактеристичних за ову индустријску грану.

Расте број упоредних стуција чији је циљ генералисање. А све више се
занимање за типично и опште и њихово објашњење повезује са оним за ка
рактеристично у појединачним случајевима и за њихове узроке. 30

тлерову Немачку и Сгаљинов Совјетски Савез као тоталитарне диктатуре, али

и пронаћи крупне разлике у смислу супротности између фашизма и комунизма,

V

различитог степена развоја тих двеју земаља, као и различитог наслеђа. По
ређење не значи изједначавање или уједначавање.26

Упоредне студије имају многе функције: да идентификују. о~јективизују,
објасне, критикују. Историчари су склони да одаберу само мали број ко~етних
случајева за упоредну анализу, јер што се више шири поље комп~рациЈе, то се

IV
У историјској литератури налазе се такође бројне упоредне ст~е чији
је првенствени циљ откривање заједничких карактери~ка зем~а коЈе се по

реде. Када Чарлс, Луиз и Ричард Тили

(Charles, Lowse, Richard Tilly) пореде со

цијалне протесте у Немачкој, Француској и Италији, они то чине претежно да
би истакли сличности, нагласили опште карактеристике социјалног процеса и
дошли до међунационалних објашњења за појаве, промене учесталости и ра
зличите облике социјалног протеста. 27 Када Герхард А. Ритер врши међународ
на поређења у пог.леду историје државе благостања, ослањајући се нарочит~
на примере Немачке и Британије, он је заинтересован за рани и наг.ли развој

државне интервенције у социјалној политици Немачке, али _такође и ~а опште
појаве државе благостања. Њене контуре и порекло постају заиста Јасни тек

ширим разматрањем него што је историја једне земље и развојем типичне исто

рије на основу упоређења неколико земаља.~ Пионирско_ истраживање То~аса
Велскопа (Thomas Welskopp) у области социјалне историје црне металургије и
њених рад~шка у Немачкој и САД између 1860. и 1930. усмерено је пре свега
на међузависност између технолошког и привредног развоја, промене радних
места и тржишта рада, стварање синдиката, друштвене конфликте и учешће
радника у управљању. Он се такође бави разликама између Немачке и Америке

више удаљавају од свог контекста, што историчари у целини настоЈе да избегну.
Већина. упоредних анализа баве се двама или највише трим_а случајевима. Упо
редне студије су још увек малобројне у немачком ~сториЈском ~~аживању,
али њихов број расте. Преко тезе о немачком "специјалном случају и критике
те тезе, компаративан угао посматрања се повезује са кључним _питањима не

мачке историје од краја XVIII века. Тиме се делимично може објаснити зашто

компаративни приступ изгледа распрострањенији и чвршће укорењен у (запад•
но) немачким студијама савремене историје него у другим европским земљама. 31
Но, теза о "специјалном случају'' губи на снази, а њена критика донекле

отупљује. Традиционална западњачка оријентација упоредног истоЈ?ијског
истраживања треба да буде допуњена. Више поређења са источном и Јужном

Европом, уз постављање различитих питања, било би од користи.
Штавише, упоредно истраживање усмерено је на поређење структура и
процеса. Тек треба да видимо како би се поредила искуства.

. Нове области интересовања долазе у први план, подстичући упоредно
истраживање. Тешко рађање уједињене Европе је једна од њих. Европска ин
теграција већ дуго представља подстицај за упоредно историјско истраживање,
29
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и несумњиво ће то бити и убудуће. Јављају се и друга систематска питања која
захтевају упоредно проучавање: на пример анализа Просветитељства, диктатура

ХХ века, као и успона, криза и перспектива грађанског друштва у светским
оквирима. Кризе и перспективе модернизације, изворно европског пројекта, зах
тевају поређење европских и неевропских кретања, што су питања којима се
немачки историчари до сада нису готово уопште бавили.

(Са енглеског превела Миомира Бранковић)

Јован Бл. Јовановић и
•
друштвена историја
(Један заборављени путоказ)

Када је Мијаило Вујић у Паризу 1875. године писао своју студију ,.Исшо
рија 1'ао наука" оправдано се питао како препознати ,,навестиоце препорођаја

историјске науке". Не без разлога. Мудрост старија од нас говори да реформа
торски правци остају дуго непримећени или одбачени пошто нико није постао
пророк у свом добу. Вујић је без предомишљања, чак некада и речима недо
стојним научника, обеснажио Хегелову филозофију да би обарајући његову ди
јалектику, одмах запао у противуречност - ,,људски живот је у целини једна
огромна пирамида, где сваки појединац почива на грбини свога најближега пре

дходника" или "под утицајем нараштаја човек је продукт и излив историје...
историјске личности само носиоци идеја њиховог времена", итд. Потом је на
свој Олимп поставио Огиста Конта и предао му се свом силином.
Иако на неколико места каже да се еволуција људског друштва може саз

нати "само посматрањем историјске целине" и да је "крајња цељ историјске
науке ... да нам створи једном табло развитка човечанског, да нам изваја тип
живота и судбине људске; то би била историја у целини", Вујић не одустаје и
безброј пута понавља Хегелову идеју, вероватно несвесно и из незнања, да

,,историја друштва зависи свугде од историје духа људскога"! 1 Не би требало,
по нашем мишљењу, да буде недоумице и чуђења, јер је Вујић, као и сви исто

ричари, ,,чедо свог времена", које га ограничава и спутава, али и даје могућност
да овлада новим знањима. У Вујићево време то се говорило на наЧШI који је
и сам покушао да парафразира - пред историјом лежи покретан хоризонт бу
дућности, а за њоме магле прошлости које вам тек ваља расветлити. То значи
да "нараштаји људски поступно а стално једни на друге упливишу'' и преко со
цијалне моћи историјског бића стварају напредовање, које обично зовемо про
грес. Зато се не треба чудити нашим питањима и одговорима који су пуни опрез
ности и суздржаности.

Колико је српских и југословенских историчара са својим иновативним
исrоријским мишљењем било испред свог времена и потиснуто у страну од глав
ног тока развоја историографије? Зашто је такав усуд пратио појединце и какву
вредност они имају данас за историјску науку? Чему се враћати баштином на

извориште када су главни токови већ произвели готово недодирљиве теориј-

Мијаило Вујић, Историја као наука, Београд 1877, 92.

