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Ђор!)е Сшанковиh 

Зашто "изазов нове историје"? 

1 

. Као што је Данте_ Алигијери у свом првом певању ,Дакла" признао да 
"ниЈе знао ~рав?, како Је тамо зашто", тако и историчар често и ненадано 
схвати, да Је У Једном тренутку "пливајући низ таласе без даха", на крају 
испливао на мало познату обалу. Иако му се чини да је на сигурном, још са 
неверицом загледа иза себе у воду да установи колика је опасност, да га ти 
таласи не би повукли натраг. Ако наставимо са оваквим алегоријским 
схватањем истор~чарева немира и искушења, онда су у праву стари хуманис
тички песници КОЈИ су шуму, пунv непознаница, представљали као грешан живот 
,,док се п?д равном (правом) ста~ом разумијевала стаза _ крепости и вјере". 
Управо и_ Јесте стварна (и алегориЈска) симболика једне завршне фазе у југос
ловенскоЈ историографији то што је конкретна идеолошка матрица, владајућа, 
моћна и директивна, одређивала ,,нашу равну стазу" - а и ,,ми бијасмо с онима 
што нису имали ~мо", да се послужимо још једном Дантеом. Али да ли се и 
даље треба 1прибоЈавати "равне стазе" само зато што још многи по њој ходе? И то моћни. Ипак сматрамо да је непослушност први корак слободе. 

Међуrим_, слобода не значи по сваку цену јуришати и изазвати непознанице 
шуме -. можда већ иза првог дрвета вреба мочвара Stiks. А историчари немају 
У свом рационалном расуђивању моћ тесалске чаробнице Erihto, која је имала 
ту способ~ост, по Lulcanu, да оним~ на издисају, па чак и мртвима, враћ~ душу. 
Зато остаЈ~ сваком историчару поЈединачно да проналази "своју душу" уколико 
сматра да Је његова снага и стручна радозналост на издисају. Данашњим ис
торич~рима, са животом пуним плодног рада и разноврсних интересовања више 
него ЯЈtдна из претходних генерација, будућност је затворила врата. Били они 
,,проф~табилни'', политички или национални педагози, припадници друштвене 
историје или "изазивају нову историју", тешко могу да преmоставе чак и то 
шта их чека У блискоЈ будућности. Да ли нам се само ЧИIШ да је ва оне прве 
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мислио фирентински угледник ХШ века Гуљелмо Борсијери (Guilgelmo Borsiere) 
када је рекао да "брзо стицање рађа нови свет, али пун надутости и обести". 
Или на ове друге? Али где је ту онда елементарна "cortesia е valor" - ратничка 
и грађанска врлина? Од Борсијера до данас тај "нови свет" носи, као поплава, 
бреме осредњости и губитак осећања за време у коме живи, за судбину обичног 

човека. 

За чувеног римског правника Нерација Приска (Neratio Prisc - П в.) 
говорили су да је био један од оних који су познавали своју струку до танчина, 
да ли је она лаицима изг.ледала недоступна, па чак и наднаравна. Али та спознај а 
струке (знање) изнутра сачувала је смисао за релативну вредност у савременом 
поретку и она је била примењивана (и одмеравана) према људским мерилима. 
Био је зналац своје струке која се вије оспоравала ни од римских царева, само 
зато што Нерације Приск никада није оклевао да размотри и усвоји корисну 
новину. Зато су Хадријанове (Hadrian) речи, учећи од Приска док још вије био 
цар, ако можемо да верујемо Марrарит Јурсенар (Marguerite Yourcenar), да би 
најобичнија дискусија о увозу египатског жита више рекла о конкретној држави 
него цела Платонова Рейублика, делују тако савремено. Да ли то значи да нисмо 
далеко одмакли? Или су извори сазнања заиста неисцрпни без обзира на то 
колико неко настојао да их привремено замути? Вероватно да јесу док год 
верујемо да и код најмрачнијих људи можемо да пронађемо трачак светлости . 
А то је тако тешко у овом провизоријуму историографије на југословенском 
простору да нам се чини како историчар не само да мора поседовати научни 

интегритет, већ треба понекад да учи да буде добар глумац. У неким 
ситуацијама ви вештина акробате вије на одмет! 

Убеђују нас данас више него икада да је слобода, па и слобода 
стваралаштва, ,,освојена" и више него уочљива. Али сувише истицана слобода 
(,,видљива слобода"), коју нам стално потурају као да историчари ве знају 
суштину слободе, личи нам-на ружно разметање. Поставља се, међутим, сасвим 
конкретно питање: очигледно да је "изазов нове историје" проучаван дуго, скоро 
две деценије, у друго време (,,равних стаза крепости и вере"), а конкретни и 
изведени резултати објављени су у новим околностима "освојене слободе". 
Зашто? Дужни смо да одговоримо да "правоверност" има различит садржај и 
форму. Сувише строге законе, кажу стари мудраци, људи с правом и разлогом 
крше, а у ,,наметљивој слободи" исказују трагалаштво, сасвим конкретно, опет 
за новим законима. У ерозији духа, rде осредњост још спутава сваки искорак, 

ако вије праћена подлошћу, најмање је болна када је ћутљива, а највише када 
се иза ње скрива прст који упире на "туђе претеIЩИозности". Здрав разум у 
таквом распореду снага ретко када побеђује. Неrде смо прочитали да и они 

који усмено истичу врлине новога мисле ауторитарно, војничком логиком: треба 
га хвалити да је изванредан официр, али ,,за други ешелон", за други план. И 
управо тиме се постиже циљ - те врлине официра ће . га увек спречавати да 
продре или се прогура у ,,први ешелон", први план. Изузетак се чини једино 
када треба јуришати ,,на челу колоне"! 

Једна од предности старења даје ретку могућност човеку да збаци маску, 
да се отараси наслага прошлости и предубеђења. За нас је битно да млади 
нараш-rај историчара, са маском или без ње, има знања и храбрости да одговори 
на "изазов нове историје". Само нека немају илузију да желимо у "први 
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ешелон", у први план, поготово ако треба у јуришу "на челу колоне" погинути 
неколико пута. Чаробница Ерихто је бледи мит, а нама је стало до наше душе. 
И пре свега - до нових знања! 

И због тога је наше 9дступање од стандардне норме критичке историјске 
полемике или стручне расправе сасвим у духу нове исшорије. Тај изазов, колико 

год то било противречно, прожет је духом толеранције, али не жели да одступи 
од својих стечених знања. Њој је стран сваки лични или колективни преседан 
који има форму "грађанског рата у историографији", али неумољиво и даље 
трага за својим идентитетом. То је, на концу, и људски порив. Не може човек 
годинама да се затвори само у једну мисао а да се не западне у опасност да у 
њу уђу и навике једног живота. Свесни смо релативности подухвата и релатив
ности сазнања да је историјска истина увек и у свему неухватљива - та је истина, 
како лепо каже Маргарит Јурсенар, као и све друге - ,,човек се вара више или 
мање". Зато и ово "закаснело" преиспитивање. Зато у наслову обе књиге 
,,Изазов" не само као позив него и као ошвореносiи йроблема. 

. Не желимо, овом приликом да говоримо о оним спознајама нове исшорије 
КОЈе су историчари.већ "апсолвирали" у својој интелектуалној радозналости или 
академској и педагошкој делатности. То се, пре свега, односи на књигу "Нова 
историја", коју је у енциклопедијској форми уредио Жак Ле Гоф (Jacques La Goff) 
или чувеној историји села "Монтају" Емануела Ле Роа Ладирија (Emmanuell Le 
Roy Ladurie), која је и код нас преведена, као и "Историјски списи" Фернана 
Бродела (Fernand Broudel) или "О историјској науци" Јиргена Коке (Jiirgen Kocka). 
Треба очекивати и са знатижељом прихватити појављивање нових дела у овој 
серији, мада она мало говоре о новој uciuopuju. Броделова "Материјална 
цивилизација, економија и капитализам од XV-XVШ века. Структуре 
свакидашњице" била би корисна. 

Можда том кругу историографских дела треба додати југословенској и ср
пској историографији мање познато, али зато не и мање драгоцено, дело ита
лијанског историчара Карла Гинзбурга (Carlo Ginsburg) ,.Сир и црви: Козмос јед
ног млинара из 16. стољећа" (Загреб 1989), у коме је покушао да реконструише 
"ментални свет" једног млинара на северу Италије у XVI веку. Ако тим делима 
додамо_ петотомну "Историју приватног живота у Француској", коју су пре једне 
децеИИЈе покренули Жорж Диби (Georges Duby) и Филип Аријес (Philфpe Aries) 
и, исто тако, тротомно и волуминозно дело Фернана Бродела "Идентитет Фран

цуске. Простор и историја", онда можемо да стекнемо и основне претпоставке 
за читање "Изазова нове историје", јер се он у хеуристичком смислу наслања 
или дистанцира од поменутих дела. Дакле, ништа ново и непознато. Било је 
само питање како ново знање применити на конкретну и специфичну југос

ло~енску пр?шлост и на ком нивоу. Одабрали смо онај који домШ1ира у рецеп
ЦИЈама НОВИЈИХ дела - ,,микроисторија", а то су Срби "Златне долине", то су 
,,историјске белине" у југословенској историографији и то је историчар као све
док времена. Ништа више. Без икакве ,,претенциозности" и "набеђене ориги
налности". Понајмање "еклектичности"! 
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Пре него што укажемо на дела и појединачне расправе које су довршиле 

нашу спознају о потреби промовисања нове uci"iiopuje у југословенској ис
ториографији као неойходну нужносiii, а која су објављена до 1991. године -
почетка грађанско-верског рата у Југославији (до када су и други могли да 
кореспондирају са светом) - желимо да учинимо кратак преглед свега онога 
што нас је запљускивало у историјској науци и другим друштвеним наукама, а 
ми смо остајали непомични, недодирљиви у својој теоријско-методолошкој 
окошталости или интелектуалној лености и академској тромости. У светској 
историографији још пре четврт века појавили су се, условно названи, нови йрав

ци који су до нас допирали само захваљујући малом броју знатижељника и 
добронамерних, па и храбрих. Више је било оних који су знали, али су ћутали 

или су држали "монопол на знање". Ситуација се ни данас није променила. 
Духовна леност већ сама по себи ствара одбојност према свему овом што се 
декларише новим. 

Историчари, антрополози, социјални психолози и политички филозофи 
међу првима су указали на динамику друштвених промена, структуре, тоталитет 
друштвеног живота и усложњавање живота обичног човека који је одједном, 

као значајан чинилац друштвеног живота, постао и важан субјект у историјској 
науци. Савремена епоха је својих брзим ритмовима и процесима дугог трајања 
(,,историјски парадокс") просто наметнула нови теоријско-методолошки прис
туп и избор "тема". Већ тада се зачела "нова економска историја" која није 
више била затворена у саму себе (капитал, процес производње, размене добара, 

профит, економске доктрине), него је снажно кореспондирала и са оним што 
је последица на тоатлитет друштвеног живота. Или, на другој страни, како је 
у томе производном процесу "осмишљавао свој живот њен главни субјект -
човек". Да истакнемо само још једну од новина у "новој економској историји" 
- историју управљања (менаюмента) - која је у друштвеном тоталитету битан 
чинилац, јер помоћу развијеног система управљања држава повезује економију, 
политику, војску, културу, саобраћај, комуникације средстава јавног инфор

мисања, итд. Шта је, на пример, било и остало битно за историју управљања? 
Она је била усмерена од почетка на суштину која до данас није померена -
истраживање центара моћи - економске, финансијске, политичке, војне, итд. Из 
тога се касније развило више радова који су се окренули истраживању центара 
моћи - у породици, школи, спорту, култури, јавним гласилима, државним ус
тановама, маргиналним групама (,,затворски ганrови"), неформалним групама 
(,,тинејюерски ганrови"), итд., итд. 

На другој страни рађала се и "нова историја политичке мисли". Ин
спиративна дела Џона Покока (John Pecock), Квентина Скипера (Quentin Skinner) 
и Џона Дана (John Dunn) само су нека која треба историчар да консултује. Ски
нер и Дан су, на пример, наглашавали потребу "правилног читања и историјских 
текстова". За њих је сваки историјски текст уједно био историјски производ, 
продукт настао у сасвим конкретном времену и са сасвим конкретном друш

твеном функционалношћу и позицијом аутора. Требало је само трагати за ст

варним намерама аутора - зашто избор конкретне теме (,,зашто ова а не нека 
друга rreмa у конкретном историјском тренутку"), на који начин је 
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проблематизована, какав је имала друштвени и научни одјек, функцију. Управо 
анализа ауторових намера, са критичким рашчлањивањем садржаја и извора, 

експлицираних на сасвим одређен начин у конкретном времену и друштвеној 
стварности, по тим ауторима, далеко су значајнији за "нову историју политичке 
мисли", када су у питању текстови историчара, од одговора и истицања зашто 
је један историјски текст конкретног аутора попримио управо баш такву форму, 
~мnозицију, досегао висок wrn осредњи ниво књижевног израза и стила. Још 
Је Кенет Ероу (Cenet Arow) 1951. године изричито тврдио да не постоји "ап
солутно неутрална пЬзициј а научника и неутрална процедурална метода кој а 
интегрише одређене индивидуалне вредности у друштвене норме". Ово 

истичемо с посебним наг.ласком, јер демистификује историчарев посао и дело, 
чини га субјектом саме историје. У југословенској историографији до сада 
немамо ни наговештај да се оваквој "новој историји политичке мисли" приђе. 
Ни стање у политиколошкој науци ништа није боље. Једино се видно осећају 
померања у историји социјалних идеја и социологији политике. 

111 

_Међутим, постав~а се сасвим оправдано питање шта је то нова исшорија? 
Ш:а Је карактеристично за њен настанак и развој? Прво, ноба исшорија је реак
ЦИЈа на све традиционалне парадигме у историографији, а првенствено на 

традиционалистичку парадигму политичке историографије. Већива' аутора се 
слаже да је то тежња да се историјска наука усмери у супротан правац од метода 
и експликације коју су нам завештали утемељивачи критике историјске школе 
Леополд Ранке (Leopold Ranke) и француски позитивисти, а до апсурда довели 
државно-партијски историчари бољшевичке провенијенције. Та реакција није 
мо::1а д~ настане без потицаја аналисша., али школа Анала није створила нову 
исшорщу! 

Први радови се јављају још педесетих година, али су дуго остали 
непримећени. Смештени су углавном у сферу ,,историографске екстраваганције" 
и одбацивани од академских прагматичара. Требало је да прође пуних тридесет 
година да се тај отпор према исткључи:вости проучавања политичких односа 
(ил~ од~оса_ базе и надградње) искаже у сасвим конкретним резултатима нове 
исшорще КОЈИ су задовољавали све научне критеријуме и упорношћу појединаца 

доспели до универзитетских катедри. 

~уго, потпуно је у прву Питер Барк (Peter Burk), енглески историчар, 
када Је 1991. године написао да нова исшорија још не може позитивно да се 
дефинише, веh само негативно - ,,nрема ономе чему се супротставља". То ипак 
не значи, по нашем мишљењу, да све оно што се назива нова исшорија а 

супр~тставља се искључивости традиционалне политичке историографије заис

та и Јесте ноба исшорија. У првом реду и због тога шго нова исшорија тражи 
упориште и не одбацује а priori традиционалну политичку историографију. Она 
Је само на други начин "чита". 

Треће, по нама најважније, нова исшорија настоји да у свој видокруг 
истражи~ања и експликације укључи све аспекте људске делатности и у том 
смислу, Један мањи део историчара у Француској и Италији, тежи ка · томе да 
нова исшорија постане, у том смислу, шоiйална исшорија. Неки је чак тако и 
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експлицитно називају, али сматрамо да смо још далеко од практичне 
реализације те замисли не само што историјска наука не може да постане 
универзална и свеобухватна наука читавог прошлог људског искуства, неrо и 

због неразвијености методе и помањкања извора, поготово за раније епохе. 
Питање је да ли се историјска наука и треба наметати као г.лобална наука. 

Четврто, у савременој историографији још равноправно делују многе 
,,школе" и "правци", а традиционални приступ коегзистира са новом исшоријом. 
Тај дух коегзистенције, по нашем мишљењу, требало би одржати и продубити. 
Међутим, присталице нове исшорије у готово свим развијенијим ис
ториографиј ама су бројне и постоји стална тежња да се они и практично, 
конкретним остварењима, потврде. Сасвим је евидентна тежња ка престанку 
,,друштвене и научне маргинализације" од до сада свемоћних традиционалиста, 
који понекада показују и своје ружно, милитантно лице. Ноба исшорија, у тим 
случајевима, требало би да се држи принципа универзалне интелектуалности 

(моралност, етичност, критичност и врхунски домет историјских радова). На 
прећуткивање треба одговарати још већим бројем радова бољег квалитета, а 
на ниподаштавање - задржавањем дигнитета науке и научника. 

IV 

Што се тиче нове исшорије и њеног теоријско-методолошког полазишта, 
истичу се три групе проблема: 1. проблем дефиниције, 2. проблем извора и 3. 
проблем ьбјашњења (експликације). Овом приликом, ми нећемо ићи даље од 
онога што је изнела група аутора у књизи интернационалног карактера "Нове 
перспективе хисторијског стваралаштва", коју су издали универзитети у 
Кембриџу (Cambridge) и Оксфорду (Oxford), а уредио је већ поменути Питер 
Барк. Књига је објављена 1991. године и била је снажан подстицај и аутору 
ових редова да покрене серијал "Изазов нове историје". 

Проблем дефиниције покушавају да реше разни аутори, ако је то уопште 
потребно у овој фази развоја нове исшорије, свођењем на заједничке тенденције 
истраживања што већег број а проживљених искустава човека у сваl(,однебном 
живошу. Конкретно време и простор се подразумевају. Међутим, ту се јавља 
проблем дефинисања свакодневног живота, с обзиром на друштвене структуре 
и динамику промена. Проблеми се отварају и код уклапања процеса дугог 
трајања у човекову свакодневну праксу живљења. Али чини нам се да је коег
зистенција ових неколико чинилаца нужна и да је страх да се они не могу уком
поновати, да су некомпатибилни, неоправдан. Питање је само колико историчар 
има знања (па и ерудиције), стручне инвентивности и имагинације. Ми смо то 
покушали у "Егзодусу Срба Златне долине" да решимо помоћу социјалне непок
ретљивости становништва мушког и женског пола, као и код анализе употребе 
у свакодневном животу индустријских производа. Податак да их је на почетку 
ХХ века било само 6 (шест) делује заиста застрашујуће! Пред Други светски 
рат било их је већ двадесетак! 

Највећи су, ипак, проблем извори. Савремена епоха је и ту издашна и 

само је питање историчареве стручности и инвентивности да их идентификује 
и пронађе. Није довољно да се консултују само званичне и од државе ор
ганизоване установе које чувају историјска сведочанства (архиви, музеји, 
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библиотеке). Ретко ко од савремених историчара ће се упустити у дуге раз
говоре са најстаријим житељима и у дугим разговорима пребирати зрнца 

некадашњег начина живљења (,,усмена историја"). Исто так.о и прикупљати све 
оно што указује усмена традщија 'различитих генерација. Али треба погледати 
и етнолощке збирке, судске документе, приватне заоставштине које су још у 
породичном поседу, претурати на десетине тавана и подрума и пронаћи пред

мете који су у минулим епохама били употребна вредност у домаћинству, 
прегледати безбројну преписку, путописне белешке, личне дневнике, споменаре, 
затим друштвене хронике у новинама, црквене књиге (рођених и умрлих, status 
animarum итд.), гробља, отворити фасцикле у којима се чува документација 
здравствених установа, културних и просветних друштава, удружења грађана, 
"читати на посебан начин" странще новина на којима се рекламирају одре!)ени 

производи, занатлијски или индустријски (од чудотворних водица до 
медицинских крема!), књиге евиденције чланова библиотека, хобистичких 
друштава, трагати за за'IЋорским архивима, ратном преписком итд., итд: 

Па ипак, остаје доста потешкоћа у прикупљању извора за ИСТОРИЈУ мар
гиналних група, историју менталитета, неформалних група и неких друг~х 
човекових свакодневних делатности и искустава (слободно време, ,,историЈа 
читања", значај простора и времена, ликовних представа, слике другога, 

доколице итд.). Југословенске историчаре морала би да забрине посебно ова 
последња група извора, јер ни само друштво није досегло толики степен раз
витка да води о њима рачуна, нити је архивска служба модернизована до тог 
степена да "осети" (а не по закону и службеној дужности) шта је битно за сав
ремена кретања у историјској науци. Да не говоримо о степену политичке и 
сваке друге (не)културе која је готово безнадежно деструктивна у односу на те 
изворе. На крају овог поглавља морамо да истакнемо да је најконтроверзнија 

иновација - употреба квантитативних метода у хеуристичком поступку и 
екпликацији резултата. Наши млађи историчари, упознати с тим проблемом из 
стране литературе превише му формалистички приступају. Уместо установ
љавања у историјској науци клиомешрије, што захтева нова исшорија, они прос
то механички преносе туђа искуства на понекад нерешиве домаће особености. 

Што се тиче трећег проблема - обј ашњеюа ( екслипкације) - нова исшорија 
у судару са броделијанском, позитивистичком и марксистичком традицијом, ос
тавља могућност, за сада, слободе избора. Само у битним стварима, као што 

. је стварање неких синтетичких појмова (закони историјског прогреса, 
законитости историјских процеса, итд.) нова исшорија тежи да буде флексибил
нија и усваја појмове као што су йреовлађујуhе шенденције или за свакоденвни 
живот - haЬitus, односно йреовлађујуhе йонашање. С обзиром на фрамгеятар
ност у експликацији свакодневног живота, озбиљно се поставља питање синтезе 
на "вишим нивоима" од, на пример, микроисторије (човек, породица, место, 
локална заједнща ... ) или историје друштва у целини, те нације и државе у 
класичном смислу. 

Уместо синтетичких закључака у "Егзодусу Срба Златне долине" преов
лађују оне тенденције у историјским процесима, само недовољно обавештеном 
читаоцу фрагментарне и локалног значаја, које као појединачне директно 
стварају или мењају слику општих токова историје било да је реч о српском 
или хрватском друш'IЋу. Читава скала цивилизацијских достигнућа Срба Златне 
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долине у првој половини ХХ века ( од тога да нико није поседовао гвоздени 
плуг, да 50% није видело град, да су била само два регистрована ку:1турна 
удружења и четири .задруге, да нису имали своје новине, пошту, да Је 90% 
живело изван главних саобраћајница, да су куће од печене цигле израњале У 
славонском зеленилу тек пред Други светски рат, д~ ~у били ~олитич~и 
подељени на неколико странака, да је црква живела у СВОЈОЈ вековној летаргији, 

да је ретко ко имао сат и време се мерило по положају сунца или старинским 
зарезима на прагу, да су једине ликовне - ,,визуелне" - представе ~иле фреске 
на зидовима цркава, ,,лијепо малани иконостаси и црквени прозор;11 , итд., итд.), 
као и, на другој страни, концентрациони логор Плетерница ЈОШ у. Првом 
светском рату, еуфоричан дочек српске војске 1918. ~дине, делатност Језуита, 
слика пургера, улога урбаног центра и трговишта коЈа су сва била насељена 
Хрватима, структура чиновништва ( старо аустроугарско и хрватско), пове~аност 
хрватских насеља модерним саобраћајницама са осталим хрватским краЈевима 

и херметичка затвореност Мале Влашке и Златне долине (данашња Запад~а 
Славонија!!), могу да пруже, по нашем мишљењу, више синтетичког садр:ж~Ја 
него било какво традиционално синтентичко уопштавање или експликациЈа. 

Треба да се упитамо зашто су ликовне представе из старинских календара о 

"Сеоби Срба" Паје Јовановића или косовског циклуса остале и. данас У видном 
пољу читавих генерација када су прогнани и више нису на СВОЈИМ огњиштима, 

( . о ")? немају више својих цркава "имаЈу само голи жив т . 
у Загребу је постојала велелепна Српска банка, а између два светска рата, 

мали сличан завод и у Пожеги. Зашто су ликовне представе историјског 

садржаја (,,сеобе") остале, а нико ни тада, а ни данас не зна н_ишта о српс~ 
банкама? Крајолик је остао у памећњу, али сећање на било КОЈУ установу НИЈе. 
После Првог светског рата српски нобилитети пл. Кушевић и витез Милекиh, 
као и трговачке породице Васе Прице, Ђрођа Беговића и адвокатске Сrе~ана 
Магарашевића и Гојка Грујића нестале су нетрагом. Њихови потомци знаЈу за 
Српску банку у Загребу и Пожеги, знају како изгледа град (,,Загреб посебно"), 
али не знају ништа о крајолику! Да ли се синтетички закључак намеће сам по 
себи? 

V 

На крају да кажемо и нешто о најновијим пр~цима раз~оја нове .~шорије 
које је сабрао Питер Барк. Ту се, пре свега, убраЈа "исторИЈа_ одоздо или и~
торија нижих друштвених слојева, као и оних друштвених слоЈева и група КОЈе 
до сада нису имале "своју историју". Зачетник је енглески истори:ар Едва~~. 
Томпсон (Edward Thompson) са својим истоименим чланком (,,Историја одоздо. ) , 
објављеним 1966. године, на основу кога је после две деценије упорног _рад~} 
Барбара Ханове.тiт (Barbara Hanawalt) покушала ~а реконструише живот Једне . 
средњовековне енглеске сељачке породице. То Је прва. књига такве вр~е У 
Енглеској уопште! Тај правац данас одржава Џим Шарп (J1m Charpe), ослањ~Јући 
се и на искуС'IЋо школе "Анала" (Anna1es) и на те преседане у енглескоЈ ис-
ториографији. . 

Ту је такође и "историја жена", која је прошла пут од исторИЈе феминис
тичког покрета као политичког покрета, до савремених истраживања 
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различитих облика друштвених улога жене, тј. проживљеног женског искуства 
на радном месту у фабрикама (,,ХХ век је век масовне употребе женске радне 
снаге, а посебно у ратовима"), у кући, породици, спорту, култури, телевизији, 
реклами, маргиналним групама (криминал и проституција), просвети, здравству 
итд. Виши степен индустријализације и примена нових технологија, еман• 
ципација жене на планетарном нивоу, поставило је IШтање изучавања ,,женске 
културе" или ,,женске цивилиз,~ције". Тај проблем се све више рашчлањује у 

изучавање друштвене улоге полова и разарање мита о улози мушкарца као 

универзалног актера историје. Будући да је_ досадашња светска историја, уз 
часне изузетке углавном представљена као историја одраслих мушкараца, 

представници тога правца у новој исшорији, као Џоана Скот (Joan Scott), 
америчка историчарка, поставља готово нерешиво питањуе: да ли је могуће 
написати "заједничку историју жена" или "женску историју света"? Тај проблем 
се на истакнутом месту разматра и у књизи "Што је историја данас" (1988, пр. 
Џ. Гардинер - Juliet Gardiner). · 

У нашим истраживањима највише пажње је изазвао италијански ис• 
торичар Ђовани Леви (Giovani Levi), који се бави теоријско-методолошким 
утемељењем "микроисторије". Леви је у почетку исказивао скептичност према 

могућности да се заснује "микроисториј а" као правац у историјској науци. По 
сопственом тврђењу, била су то врло субјективна становишта о еклектичности 
тога правца, пошто је реч о иновацији у новој исшорији у раздобљу велике 
кризе историјске науке осамдесетих година ХХ века. Чини нам се да је на 
Ђованија Левија и остале протагонисте нове исшорије пресудно утицао светски 
конгрес историчара у Штутгарту 1985. године, на коме је "тријумфално 
победила" друштвена историја, од оне Веберовског (М. Weber) усмерења до 
,,Анала" и ревидиране марксистичке рецепције, и нова исшорија. По Левију, 
"Микроисторија" је "истраживање расnрострањености и порекла слободне воље 
човека унутар општег оквира људског друштва". 

Та делимично. метафизичка формулација жели да се прикаже као нешто 
друго од антрополошких истраживања, било у социолоmји или етнологији, и 

Леви је највШIIе полемисао управо са антропологом Клифордом Герцом (Cliford 
Geertz). Док антрополози истражују у дубину, дотле "микроисторија" жели да 
види човека у слојевитом друштвеном контексту, поштујући у првом реду ис• 
торијске чињенице. Ту је "миркоисторија" пред вратима друштвене историје, 
што је не чини мање вредном. Напротив! 

Посебна пажња у експликацији поклања се нарацији, субјективним актив~ 
постима као изразу "слободне воље" и понашањима човека као "условљеној 
друштвеној јединки". С обзиром на друштвену размрвљеност човекове праксе 
живљења, плурализам личних и појединачних мишљења и ставова, из којих 
произлази сасвим конкретно понашање да постоји контрадикција измеl}у нор• 
мативних система и појединачне воље и чина, ,,микроисторија" представља 
занимљив и подстицајан правац који непрекидно интригира историчареву радоз
налост. На другој страни, Француз Жак Равел (Jacques Ravel) дефинише "МИК· 
роисторију" само као покушај да се истражи део друштвеног бића човека, али 
не као објекта већ као "мноштва меl}усобних веза које постоје између трајно 
прилагоl}авајућих социјалних конфигурација". Ми смо из ове академске сфере 
изашли у "Егзодусу Срба Златне долине" са ликом сељака Љубомира 
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Сrојаковића који је покушао да уђе у свет велике политике преко р~ик.алних 
идеја "Борбаша" Светислава Хођере, као и детаљном реконструкциЈОМ Једног 
дана у језуитском колегију, који је образовао не само религиозне већ и социјалне 
аутомате без властите воље и мишљења (за осам година школовања_ 17.500 
верских ритуалних, једнобразних радњи са гвозденом дисцпилином!). И Један и 
цруги реконструисани чин јединке у засебним нормативним системи~а и 
друштвима, кореспондирају са општим друштвеним процесима дугога траЈања. 

И један и други случај су реконструисани на основу примарних и аутентичних 
извора, као и избора репрезентивног узорка који карактерише једну и другу 
појаву у општем друштвеном контексту. 

О "историји читања" требало би више да се позабаве они који се у оквиру 
н.ове uciuopuje определе за историју културе, историју научне и интелект~е 
елите, а посебно политичке и војне. Есеј Роберта Дарнтона (Robert Darnton) Је 
у том погледу веома инспиритиван и ретко јасан. Дарнтон поставља проблем 
истраживања еволуције навике читања, посебно од доба просветитељства. 
Кључни одговор у "историји читања", по Дарнтону, требало би тражити у кон
ципирању технике и методе истраживања која ће нам дати одговор на питање 

како је и шта човек читао у једној епоси, не само ради стицања знања, забаве 
или због пуке радозналости, те стицања слике о "општој култури", већ как.о 
бисмо схватили и сазнали на који начин је човек осмишљавао свој живот. Врло 
блиско том гледишту је и настојање Ивана Тhскела (lvan Gaskell) да осмисли 
"историју слика", односно ,,историју изворног визуелног материјала". Тим пре 
што се човеков живот све више темељи на визуелном доживљавању свакоднев
нице, од усвајања одређених знања до усмерености сасвим одређеног понашања. 

Што се тиче иновација у "новој историји политичке мисли", најдаље је 
отишао Ричард Так (Richard Тuck), који је заговорник конституисања "историје 
политичког мишљења" које производи сасвим конкретно друnrrвено понашање. 

Так види управо у томе шансу н.ове исшорије: да у погледу синтетичких 

закључака премости појединачно и опште из кога би се тада добило потпуно 
знање о слојевитости, али и доминирајућим нормама, о статичности и 

динамичности људске политичке делатности. У "Егзодусу Срба Златне долине" 
ми смо то покушали са утврђивањем извора и преносиоца политичких идеја у 
неписменом сељачком мору • народни и црквени календари, свештеник, учитељ 
и у новијем раздобљу "гимназијалци и студенти из великих градова", као и 
поједини професионални политичари, којима се није веровало али се, с обзиром 
на моћ државе која је иза њих стајала, ,,маса увек вукла за њима, подједнако 
у кафани и на изборима". И шта су Срби Златне долине усвојили као искуство 
и политичко мишљење: висок степен лојалности цару пре и на почетку Првог 
светског рата, непослушност и превратну анархију на крају, знали су за хариз
матске вође и радикалне идеје. Држава, без обзира која, поштовала се све док 
је показивала силу и ауторитет. Харизматске вође у далеком Београду или 
Загребу, инерција и непостојање аутентичних политичких и националних воl}а 
којима се веровало, немање било ког конзистентног политичког и националног 

циља . 
. Нова исшорија је поново подстакла расправу о догаl)ајној историји (опет 

је центар око Анала-') и с тим у вези обнову нарације у историографским 
објашњењима (екпликацији). Као да се историја историографије понавља с 



130 Годишњак за друштвену историју П/1,1995 

променљивим варијацијама! Нарација догаl)аја била је предмет критике још у 
време Волтера (најжешће управо од Волтера!), а побуне и помирења су од тада 
стална појава. Лоренс Стоун (Lawrence Stone) је у свом чланку "Оживљавање 
наративности" покренуо расправу која је поделила француске и енглеске ис
торичаре. Први се враћају узорима добре нарације о догађајима, а други траже 
узоре у историјском роману ради што убедљивијег уживљавања у епоху. Једни 
захтевају виши степен наративности у експликацији друштвених и посебно 
економских процеса, док се други заузимају за наративносr као најбољу форму 
преношења мишљења обичних људи. Присталице наративносrи иду чак дотле 
да сматрају да је задатак историчара да исприча занимљиву и веродосrојну 
причу, указујући да су сrруктуралисти учинили историчарев језик и историјски 
процес статичним, а анализу ахисторичном. Њихов узор је романописац Ричард 
Прајс (Richard Price)! 

Само три године раније, 1988. године, објављена је књига есеја у избору 
Џулијен Гардинер, са насловом који смо споменули: ,,Што је историја данас?" 
Разлика између изложеног и онога што је одабрала Гардинер је веома упечат
љива и одсликава управо данашње стање у светској историографији. Гардинер 
је означила да је предмет "исrорије данас": војна исrорија, политичка исrорија, 
економска исrорија, друштвена историја, историја религија, историја наука, ис
торија жена, историја уметности, интелектуална историја, историја народне кул
туре, дипломатска историја, европска историја и историја трећег света. Гар

динер је, без обзира на то што је окупирала 70 историчара, остала у сrрого 
академским оквирима, иако су у њој заступљени већ поменути Квентин Скинер, 
Юон Покок и Питер Барк, као и један Еј.Юи.Пи. Тејлор (А.Ј.Р. Taylor). 

Рецепција савремених кретања у историјској науци је различита у 
појединим развијеним земљама и оно што се збива у оквиру струке којом се 
бавимо одсликава изузетно богат плурализам иновација и истраживачких подух
вата. На овако ограниченом rmocтopy немогуће је направити свеобухватан 
преглед. Надамо се да ће књига др Мирјане Грос (Мirjana Gross) ,,Сувремена 
хисшориографија" која је најављена да ће бити објављена 1995. године у 
Загребу, одговорити на многобројна питања и недоумице. Међутим, позабавимо 
се неким проблемима које смо и сами покренули а добили су своју верификацију 
последњих пет година. ,,Исшорија йривашноz живоша" у 5 (пет) томова Филипа 
Аријеса и Жоржа Дибија, која је изашла у раздобљу од 1985. до 1990. године, 
већ је преведена на многе стране језике и резултирала је многим конкретним 
истраживањима и применом. Вероватно је најзанимљивији "експеримент" Ин
сrитута за друштвену и привредну историју Универзитета у Бечу који је до сада 

прикупио око 800 аутобиографија "обичних људи", углавном старије доби, за 
проучавање "породичног живота", ,,интимног или приватног живота", ,,слике 
других", ,,слике о себи" итд. у ХХ веку. Истраживачи овог института полазе од 
претпоставке нове исшорије да се у "историји сваког живота крије светска ис
торија". У том смислу француска едиција је подстакла Аустријско друштво за 
унапређивање научног истраживања да убрзано ради на пројекту "Балканска 
породица". Исrраживачи који се баве тим проблемом подједнако су мотивисани 
истраживањем приватног живота Норберта Елијаса (Norbert Elias) из осам
десетих и Петера Дуера (Hans Peter Duerr) из деведесетих година, као и актуел-
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ношћу текућег рата на овим просrорима. Најдаље је у том пројекту својим радо
вима одмакао Карл Касер (Кarl Кaser). 

Немачки историчари на свом конгресу у Хановеру 1992. године, међутим, 
већ су посrавили питање: ,,Шта долази после исто~ије свакодневице?" (проф. 
др Винфрид Шулц - Winfried Schulze ). На конгресу Је нама позвати историчар 
из те државе Јирген Кока наступио као жестоки критичар свако~невне и мик

роисторије и поред.убедљивог излагања Ханса Мелика (Hans Medick). Један део 
немачких исrоричара, насrављајући у најбољој традицији француске школе нове 
исшорије конкре'!Ћа истраживања, показао је да проучавања нису узалудна. То 
се видело и на етнолошко-историјском семинару Вилхелмовог универзи_тета У 
Минстеру, у марту 1994. године, када се расправљало о ,,Храни и култури Једења 
у ханзеатском просrору касног средњег и ~аног новог века" и упоредног сем~
нара у Инсrитуту за компаративну историЈу градова, истог универзитета, КОЈ,~ 

је био посвећен "Историји здравствене и социЈалне заштите пре 1800. године , 
у традицији те немачке нове исшорије појавила се исте, 1994. године, књига 
Зденке Јавековиh~Ремер (Romer) ,,Род и град. Дубровачка об~љ од XII до _xv 
стољећа" (Дубровник 1994., а у издању Друштва за ИСТОРИЈУ и социологиЈу У 
Бечу "Традиционални животни светови на Балкану", у којо~ су врло_ запажени 
радови Михаела Митерауера (Michael Mitterauer) о патриЈархалноЈ култури, 
функцијама и облицима породице на Балкану, зат~ Карла Касера о пореклу, 
сродству и јавности те Хенис Грендиц (Нannes Grandits) и Џоел М: Халперн (~o~l 
м. Halpern): ,.Традиционални обрасци вредности и рат у бившоЈ Југославији ,; 
Исте године, Међународни инсrитут за економску историју "Ф~анческо Датин~ 
('Francesco Datini') у италијанском граду Прато организовао Је недељу студиЈа 
слободног времена у економском и друштвеном контексту (април 1994.). Том 
приликом тема је била "Слободно време од ХШ - ХVШ века". Учесrвовала су 
многа позната имена европске и америчке историографије, а уводно излагање 
"Инвенције доколице у раној модерној Европи" поднео је нама познати Питер 
Барк. 

На крају треба напоменути да је крајем 1993. године у Загребу основано 
Повијесно друштво 011UМ (осIШвачи: др Маријан Матицка, др ~кша Ст~чић, 
др Искра Ивељић, др Мирјана Грос и Невен Будак). ~руштв~ Је ~ећ_ обЈавило 
два броја часоrшса великог формата "аГЈUМ. Часоиис за иовщесш свако_д
невице". Необично је инспиративан чланак др Мирјане Грос ,,Ми~охисrорија: 
допуна или супротност макрохисторији" (О'ПUМ, 1-2, 1994). ИсrоријСКD ~руштво 
у Цељу исте 1994. године покренуло је сличан часопис са називом "Зzl?довина 
за все". у првом броју ч~сописа, чији садржај вреди прегледно изнети, обЈављеви 
су радови као што је анализа приручника за образовање плем~а из ХVП века 
у Цељу, о генези типичног словеначког стерео:ипа о "непријатељству пре~а 

сrранцима" (исrоријски редослед: Немци, Италијани, Мађари, Цигани,. Јевреји, 
Хрвати и "Босанци"), о јавној хигијени у Љубљани (водовод у Љубљани Је уведен 
тек 1890!), о ,,историји књижевности" као примарн~м чини~цу н~ционалне и~
теграције, итд. У контексту тих кретања у европској историји ПИЈе чудо ~о Је 

појава "Годишњака за друшшвену исшорију" у Београду 1994. године, КDЈИ има 
далеко ширу научну основу, изазвао тако живо интересовање у иностранству. 




