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Summary

ТЕОРИЈА

THEORY

Dejan Ajdacic

Parody in the Political Folklore in 1990-ies
The paper presents comparative research of political struggle through parody and caricature of political and ideological opponents and their attitudes in SerЬia and Bulgaria during 1990-ies. Humor as а political weapon of the opposition, found its form primarily in
slogans, graffiti and texts on the badges. The most frequent was parodic reformulation of
current political slogans, attitudes and statements or attaching political meaning to wellknown forms, such as sayings, curses, Ыessings or epic poetry. The knowledge of current
political context was а necessary condition for understanding political contents of these messages.
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Структуралистичко залеђе школе Анала

Айсшракш: У овом оlледу размашра се сiйрукiйуралисiйичко за
леђе школе Анала, у укршШеним уШицајима Леви-Сйlроса, Фернана

Бродела и Мишела Фукоа, уз реШросйеюUивно саlледавање идео
лошке климе у кружењу идеја iйоком шездесеiйих lодина у Францу

ској. Одрицање од "доlа!Јаја ", односно йроучавање колекйlивийiе
Ша као консШрукйlа, сШрукШуралисШичка формализација језика,

двосiйруко йосредно уво!Јење йозишивизма назад у исiйориоlрафи
ју

-

йредсiиављају lлавна обележја школе.

(Annales),

названа по исто

именом часопису Анали. Исйlорија, ДрушйЈ.вене Науке

Француска историографска школа Анала

(Annales. Histoire,

Sciences Sociales), 1 данас је синоним за начин размишљања који не мари
много за дисциплинарне кодексе. Можда то више и није тако добра пре

порука. У овом времену, двоструко уморном-уморном од старих система

чије крхотине сведоче о бившем сјају једнако као и о фактичкој неупотре
бљивости, уморном од деконструкције у мишљењу која афирмише толико
различитих, а у исто време аутономних и "истинитих" прича о поретку

ствари

-

појава Анала можда је само још једна у мору необичних појава

коју доба, засићено нередом, све теже вари2 • Тај неред у поретку последиРеч је о садашњем, односно последњем називу часописа. Анали су од свог осни
вања 1929. године неколико пута променили име. Први назив је Annales d'histoire economique et sociale (1929-1938). Часопис је током рата функционисао са називима Melanges d'histoire sociale (1942-1944) и Annales d'histoire sociale (1945). Од 1946. до почетка деведесетих

излази са именом Annales. Йconomies. Societes. Civilisations. (Митровић, 1992: 375), а потом
као Annales. Histoire, Sciences Sociales. У већем делу литературе о школи (која је писцу ових
редова до овог часа на располагању) ратна фаза у развоју часописа углавном се прећутку
је или занемарује."
2
О томе види Бари Смарт (Barry Smart) (Смарт, 1990); Урлих Бек (Urlich Beck)
тврди да је реч о сасвим новим формама које намеhу реорганизацију друштава "друге
модерне" ка прерачунавању "ризика": ,,Доживљавамо промену основа промене. Али да
би ово могло да се схвати, претпоставља се, наравно, ревидирање представе о индустриј

ском друштву" (Бек, 2001: 25). Свеједно да лије реч о "ризицима" наставка Модерне или о
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ца је, изгледа, промена која се уочава у модерним друштвима пред крај

сада већ прохујалог двадесетог века, неред који као да обесмишљава по
духвате сазнања о друштвеном. И спрам кога се чини да социологија губи
корак, не успевајући да сустигне и објасни кретања која су поставила нова
питања, без могућности онако свеобухватних одговора и ауторитативних
решења, својствених великим учитељима деветнаестог столећа. Повла

чење старих облика друштвености поставило је двема најопштијим нау
кама о друштву и човеку, историографији и социологији, питања о сми
слу њиховог будућег, те о ефектима досадашњег подухвата.
Подухват који подразумева, између осталог, сазнавање прошлости
да би се разумела садашњост. Веровање у смисао тог подухвата почива на

претпоставци да је садашњица укрштај индивидуалних и колективних по

стигнућа током историје. Али и да је историографија

-

као онај "поглед

уназад" којим актери садашњице траже потврду и оправдање, па и "при
бежиште и путоказ" за оно што чине или не чине у тој садашњости

-

сво

јеврсна пројекција, а тиме, нужно, искривљавање прошлости', Идеологи
ја. Тако се на нивоу потреба и циљева које заједница успоставља историо
графија и социологија преплићу. При чему историографија постаје соци
олоzија йрошлосши, док социологија, у извесном смислу, бива исшорија

садашњости.
Но да лије заиста реч о "нереду ствари", или о другачије успоставље

ном поретку у коме актер садашњице (а историчар ће рећи

-

нема сада

шњице, она је само укрштај прошлости!) треба изнова да осмисли свој
положај и улогу; своје циљеве и вредности; најзад

-

један колективни дис

курс у оквиру кога ће се ти захтеви, циљеви и вредности, укратко програ
ми - суочити с оним "новим", које у садашњем тренутку преплављује, обе

лежава, означује, па тим знаковима и значењима оптерећује разумевање
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садашњег поретка ствари? Најзад, како од свих тих новина препознати
аутентичну вредност, која премашује моду дана и тренутка?

Школа Анала је, у време своје снажне афирмације, а то су шездесете

- године, у које пада њена институционална офанзива, методолошке рас
праве код социолога и историчара, појачано промишљање епистемоло

шких проблема, најзад то су године у којима Броделова

(Fernand Braudel)

фигура доминира у пуном сјају - збиља нудила нешто ново и другачије,
што је, по свој прилици, и данас вредно. Општа ознака Анала, до времена
садашњег, у коме је бивша гласност донекле бачена у засенак, свакако је
интердисциплинарност. Отворени позив једне групе француских истори
чара на сарадњу свих друштвених наука, односно свих наука о човеку

-

у

изградњи заједничког језика, те заједничких теоријских основа које би омо
гућиле ретроспективну фузију тих знања под окриљем историографије ето по чему су школа и њени посленици највише познати. Споља гледано,

оно што би се као "начин размишљања" могло приписати писцима оку
пљеним око ревије Анали, или, пак, око Шесше секције йракшичне школе
за високе сшудије (La VI section de l'Ecole pratique des hautes etudes) више је

својеврсно онеобичавање у теми која се бира, једна сасвим француска од
лика стила; а мање, бар по сведочењу самих припадника школе, ексклу

зивни метод којим би се коначно потврдила научност историје. Да ли је и
.може ли исшорија која шежи да се уздиzне до науке да буде йишање сши

ла и књижевне .моде? - то Броделово питање открива недоумицу која је
добрим делом одредила и садржај овог рада. 4

Гледано, пак, изнутра, удубљивањем у амбицију писаца који се везују
за ову школу- амбицију да се историографија' учини науком - (јер не тре

ба заборавити, ти исти аналисти пустили су у оптицај израз "научна исто
рија"), што онда подразумева известан метод, па и скуп непроменљивих
епистемолошких правила, односно начела по којима се има управљати

-

уочавају се многе недоследности, чак методолошка збрка. Ипак, неоспорно
нереду у поретку ствари, деконструисана мишљење последица је, заправо, структурним

померања које су се у већини земаља западне Европе одиграле током последњих децени

ја. Али и на истоку: идеолошка и структурна превирања прозвала су социологе да се rш
тају не само о смислу и исходу тих превирања, него и о смислу и исходу сопственог позива.
Посебно у виду питања: чему joiu социолоlија? Један од разлога за тако постављено пита
ње јесте тврдња о растакању њеног основног предмета - друштва. О стању кризе која се
последњих година све више одражава на институционални и шире друштвени положај

социолошке науке види темат "Чему још социологија", у:
лето-јесен
3

Tpehu йроiрам Радио-Беоiрада,

1996. година.

Видети "Поглед уназад" Аљоше Мимице

ште или путоказ" Ивана Ђурића

(Mimica, 1995) и "Историја - прибежи
(:DuriC, 1990) као примере за ту актуализацију прошлости

(историја идеја) у разумевању садашњице, те за актуелизацију садашњице у разумевању
прошлости.

је да су аналисти покренули једно питање које је, у основи, епистемоло
шка: Који су услови и могућности објекшивноz сазнања о човеку и о друМислеЈш, при том, наравно, на специфичан речник и одлике стила Лисјена Фе
вра (Lucien Febvre) и Марка Блока (Marc Bloch): ,,они су, иједан и други, на крају успели да
створе, својим реченичним обртима и својим речником, онај посебни језик Анала који he
имати поуздану књижевну вредност, али he противнике доводити до белог усијања. Да ли
је и може ли ... " (Бродел, 1992: 36-37; подв. П. М.).
5
Реч uclUopuoipaфuja овде се користи синонимно са uclUopujcкoм науком, као
4

аргумент о човеку и људском друштву у прошлости. Да би се избегла нејасноћа настала

употребом термина исШорија, која се некад схвата као рефлексија о прошлости, а некад
као сама та прошлост, у овом раду на неколико места користи се и Историја, у значењу
историографије, односно историјске науке.
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штву у коме човек егзистира? Додуше, та се питања не постављају увек и

не до краја, са свесном епистемолошком претензијом, нити се -у истори
ографском дискурсу, који траје већ више од две и по хиљаде година

-

по

стављају први пут 6 • Али се последично намећу у њиховим покушајима да
се реше неки више практични, занатски проблеми историографског по
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'школе' са особеним концептима (посебно концепти 'структуре' и 'ко
њунктуре'), и особеном методом (посебно 'серијална историја' -историја

промена током дугог времена), доминира Фернан Бродел"

2).

Нешто слично тврди и Трајан Огојановић

(Burke, 1990:
(Traian Stoianovich) у својој

књизи о школи: да је за Броделовог "управљања" дошло до методолошке

зива. Аналистички отпор догаi)ајној и политичкој историографији, те до

проблематизације, да је у теоријском смислу та фаза најплодотворнија у

кументарна револуција која је с тим повезана, спонтано су повукли за со

постојању школе, те да је тада настала њена снажиа интернационализа

бом и рефлексију о дометима историографске методологије, па и о мо

ција.9 Сасвим другачије на тај проблем гледа Фернан Бродел, и готово сви

гућностима објективности у историјском сазнању уопште.

,,чланови" школе, који се увек и изнова ритуално позивају на заслуге слав

Та документарна револуција, која подразумева сасвим другачију ма

нипулацију изворима, те сасвим ново схватање исшоријске чињенице, при

них оснивача часописа-Лисјена Февра и Марка Блока, скромно умањују
ћи своје заслуге и свој утицај.

ближила је историчаре окупљене око ревије Анали наукама које су до

Можда и није превише битно сложити се око значаја појединих фаза

јуче биле чврсто ушанчене на положајима академским, дисциплинарним,

у развоју тог начина мишљења, као ни око самих фаза које се у том начину

па и идеолошким. Она је довела до размене концепата. А та размена про

мишљења могу уочити. Основна је намера тог огледа да се предоче тео

извела је померање граница, што је условило промену у односу снага. Та

ријске и методолошке последице самог тог начина. Ако је (и то с правом)

ко су француски "нови историчари"

-

овде аналисши, незаобилазни у ра

зумевању прилика у друштвеним наукама у последњих педесетак година'.

Најзад, утицај који су остварили унутар своје струке, односно заната како
сами воле да кажу, те изван ње, међу социолозима, филозофима, теоре
тичарима друштва, открива ту промену у односу снага: школа Анала нај

уочено да су писци - на овај или онај начин повезани са феноменом Анали

-

истовремено (у највећем броју случајева!) и врсни стилисти, зналачки

наоружани појмовима и терминима из вокабулара друштвених наука, а
пре свега из речника социологије, занимљиво је истражити колико су те

одлике стила повод (или можда последица?) методолошкој и теоријској

јача је по утицају историјска струја у овом веку. По значају и количини

пренадражености, а њој су, без сумње, склони писци који се подводе под

тог утицаја, пореди се са романтичарском историографијом ранкеовског

ту школу. Све и да се неки од њих неће сложити да припадну било каквој

типа.

школи

Многи говоре о школи поричући у исти мах да школе уопште има.
Питер Берк

(Peter Burke)

предлаже да се уместо о школи говори о покре

ту'. Покрет Анала је, сматра тај аутор, прошао три фазе. Прва обухвата
доба оснивања, друга време после Другог светског рата до

1968,

а трећа

траје до данас. Једино се можда за другу фазу у развоју покрета може ре

ћи да је "школа". ,,Овом другом фазом покрета, у којој истински има од

Ако се као зачетник "модерне", односно "научне" историографије узме Херодот.
У употреби су и "француска нова историја", ,,нова историја", ,,француска струк
турална историографија", или, пак, ,,социолошка историографија", но најчешће анали

-

а збиља је школа Анала дружина необичних индивидуалаца

-

писци који се коментаришу у том раду јесу на овај или онај начин у "вези"
са сада већ традицијом школе Анала, шта год да та традиција значи, и шта
год да та проблематична реч школа може да представља.
Тим пре што, када се говори о школи (па и о покрету, или просто о
оријентацији - а сва та ублажавања повлађују неодлучности самих заго
ворника аналистичког приступа, који најчешће избегавају да припадну би

ло каквој школи) - школа подразумева ма и минималну затвореност, нео
пходну да би се, деридијански речено, ,,разликовала разлика", као и да би
се изградили "кодови" који повлаче са собом дисциплинарна разграниче
ња. Свега тога, макар на уобичајен и очекиван начин, код припадника шко-

сШи и школа Анала. Ту "нову историју" треба разликовати од америчке "нове историје",

која се развила такође у првим деценијама овога века, али у другачијим приликама, и у
односу на другачије наслеђе (М. Gross, 1980: 182-187).
8

"Можда је боље говорити не о 'школи', већ о покрету' Анала'", вели Питер Берк

у уводу своје студије посвећене аналистима. Па ипак, у наслову Беркове студије стоји та
кође "школа": ,,The French Нistorical Revolution. The Anna/es School, 1929-89" (Burke, 1990: 2).
Пре Берка, међутим, сам Бродел - поводом једне од могућих интерпретација аналистичке
концепције, употребљава израз Zруйа Анала - ,,која никада није била монолитна и, запра
во, која је увек пропустила шансу да то постане" (Braudel, 1976: 11 ).

,,Прво под Лисјен Февровим вођством а потом, истински, под Броделовим (19561968), теме и методе Анала бивају снажно распрострањене међу француским историчари
ма. Они су извршили битан утицај на медитеранске, иберијске, латино-америчке, западно
европске и француско-канадске историчаре. Чак и део америчке интелектуалне заједнице
опонаша неке од њихових приступа, пригрљује неке од њихових перспектива. Сличан су
утисак оставили на марксистичке историчаре, не само у Француској и западној Европи,

него такође и у Пољској и осталим земљама социјалистичке Европе."

44-45).

(Stoianovich, 1976:
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ле Анала нема 10 • Сами аналисти прилично доследно супротстављају се

дом, који је често монографски, подстиче се фрагментација историографи

свакој кодификацији, јер она већ по себи пориче слободу "слободе", кре

је на области које се све више удаљују од "глобалне" и "тоталне" визуре. ·

тања по дисциплинарним "гребенима", по "архипелазима" и "хридима",

Клонећи се позитивистичког детерминизма, школа под утицајем Бродела

ону посебну "пловидбу" што су у врхунској историографији пре свега умеће

на тренутке запада у методолошки монизам

писања и уживљеног представљања прошлости које се граничи са умет

које су вечне, те причом о глобалној историји

ношћу." Занимљива је, иначе, често несвесна (па и у личној биографији
неутемељена!) опседнутост морем, својствена не само за Бродела него и

ција Мосове

за остале аналисте. Речник навигације

(Mauss)

-

причом о цивилизацијама

израз који је преформула

шошалне друшшвене чињенице, и који је, будући да се

примењује на све, с временом остао без садржаја. Диркемов прилог анали

,,морски" речник којим се радо

стима врло је велики, а Диркем је, лак, један од твораца оног позитивизма

служе, исказује ту необичну приврженост. Збиља, има доста поетичности

против кога се аналисти, иначе, ватрено боре. ,,У току свог покушаја да се

код аналиста не само у избору тема (Медитеран - са својим маслињацима,

упознам с основним аналистичким идејама, није ме напуштала збуњеност

-

бојама, мирисима ... па и сва историја менталитета одише езотеричним и

због низа протурјечности којима оне обилују"

узбудљивим насловима) него и у језику који је код њих, мора се признати,

та противуречност трајно својство школе: не нестаје ни када се од покуша

најчешће прилично добро укомпонован. Од Лисјена Февра, преко Броде

ја крене у боље упознавање тих идеја. У основи, за школу би се могло рећи

ла до Дибија

да је еклектичка, што нимало не би требало да умањи њену вредност. Пој

(Duby), стално се увежбавају стил, вештина писања. Пјер
Нора (Рiепе Nora) чак стил повезује са моралом, тврдећи да "за историча
ра стил - то није човек, то је епоха" (Нора, 1982, 18).

(Gross, 1963: 71).

Изгледа је

мовна и методолошка збрка, коју добро примећује Мирјана Грос, само су

последице тог еклектицизма.13 Ако је то тачно, а изгледа да јесте, школа

Уосталом, самопоимање школе, што би, између осталог, подразумева

Анала остаје и данас модерна: не само зато што се уклапа у ово време које

ло постојање свести код њених припадника о томе ко би rде у смислу духов
ног и теоријског "завичаја" требало да припадне конфузно је колико и за

је, по основном духу, такође еклектичко, већ због, у оквиру тог еклектици

нимљиво. Врло борбени када треба да, сасвим диркемовски, прогласе исто

них наука, као што су социологија, антропологија, психоанализа, демогра

рију за науку о историјској чињеници као ствари, уз примену, између оста

фија, географија: аналисти су мајстори микса, који доноси ипак више од

зма, доста срећног украјања највиталнијих традиција различитих друштве

лог, квантитативног метода у истраживању друштвених појава, од раста

свог пуког збира. И то је један од разлога због чега је школа Анала трајно

цена па до "колективног несвесног" (што је, разуме се, најчешће само пре

модерна.

формулација Диркемове (Durkheim) колективне свести, објективизираног
психолошког), већини њих узор је Мишле (Michelet), код кога је та "ствар"

свака од друштвених наука дошла је до извесне самосвести о статусу и

доста магловито и романтичарски схваћен "дух народа" 12 • Декларативно,

значају знања које "производи" и износи на "тржиште знањима" - како би

готово сваки од њих залаже се за глобалну

неки прагматисти, пре свега рортијевци, умели да кажу. Мертоновски, на

uciliopujy.

Али сопственим ра-

У расправама око позитивизма током последњих неколико деценија,

ствари је сазревање друштвених наука, појачана размена стечених иску
10

И међу ауторима са подручја бивше Југославије уочљива је несагласност око ста

туса школе. Мирјана Грос (Gross, 1963: 1973) школу Анала назива социолошком и струк
турали~тичком. Андреј Митровић такође историчаре блиске тој оријентацији разматра у
оквиру Једне школе. Иван Ђуриh, пак, пориче могућност да се говори о јединственој шко
ли. ,, ... Упркос различитим напорима да се докаже супротно, постојање некакве 'школе'
или 'школа' тешко је установити. Јер ако је већини њих блиска, рецимо, структуралистич
ка антропологија, па и њени 'кодови' , баш због тих 'кодова' туђа им је икаква 'кодифика

става, превазилажење пуког "сакупљачког емпиризма", рефлексија о до

метима теорија. Али у случају историографије, та самосвест ишла је уко-

ретко, мада сваки пут са дивљењем. Та уздржаност најпре би се прmmсала амбицији ства

"Аналистичка се школа појављује као негација позитивизма, па ипак узима од
тог филозофског правца своје основне концепције, које даље развија; она потиче мно
штво схваћања и иницијатива, које на први поглед изгледају сасвим нове, али се, заправо,
могу наhи у другим формама унутар разЈШх хисторијских смјерова 19. стољећа; она тежи
тоталној "хисторији", обухваhању и разумијевању цијелог човјечанства, али ипак остаје
затворена у кругу 'западне културе', штавише и уске француске проблематике; она обилу
је квалитетним знанственим радовима, али и нејасним, неразрађеним декларацијама који
ма пријети опасност да се претворе у фразе, интересом и склоношћу за знанствену диску
сију с другим хисторијским правцима (уколико они не заступају уску политичку хистори
ју), али и само.хвалама које догматски проглашавају своју 'школу' једЮiом спасоносном"

рања сопствене, а у овом случају националне школе, са што мање уплива са стране.

(Gross, 1963: 71).

ција' професије - што постојање једне школе у себи мора садржати" (DuriC, 1990: 52).

"

Види Диби (Duby, 1982: 20).

Којије, у развоју европске романтичарске историографије, француски Ранке. За
нимљи~ је, иначе, од~ос који аналисти имају, или пре, који немају према немачкој истори
ографији. Немци, КОЈИ су током готово читавог деветнаестог века имали веома јаку тра
дицију културне и социјалне историје, готово су невидљиви код аналиста. Спомињу се
12

13
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рак са применом квантитативног приступа, који је где-где личио на неуку
сни емпиризам; а у идеолошком погледу тај се одбачени позитивизам вра
ћа у милитантном настојању да - као што је то пре готово више од века у
контовском програму социологија чинила

-

историографија сада заузме

империјално место међу наукама о човеку 14 •
У случају социологије, у истом раздобљу, дешавало се сасвим обр
нуто: критика позитивизма као емпиризма уродила је повратком или об
новљеним занимањем за старе, континенталне приче, у духу учитеља де

ветнаестог века. Занимљиво је да се у том повратку социолози више окрећу

Веберу- историчару

(Weber),

него Диркему; а историчари, пак, пре Дир

ке:"'У: који је позитивиста и који је историографију понизио, него Веберу,
КОЈИ Је обдарен романтичарском склоношћу да разуме. У есеју Иciuopuja
и социолог.ија Бродел под социологијом још подразумева "ону глобалну
науку коју су почетком овог века Емил Диркем и Франсоа Симјан хтели
од ње да створе; онај ош није постала таква наука, али томе ће непрестано
тежити без обзира што јој то не може у потпуности поћи за руком" (Бро

дел, 1992: 155). У позним, постструктуралистичким интерпретацијама Дир
кемове социологије сазнања и епистемологије, та веза старог учитеља и
структурализма постаје још очигледнија. Но тиме и вишеструка веза ана
листа са структурализмом избија на видело не само преко Леви-Строса

(Levi-Straus) и Фукоа (Foucault), него и преко Диркема. Као што преко ана
листа избија на видело веза структурализма и Огиста Конта (Auguste Comte) - такође преко Диркема 15 .
14

"Тако свака епоха усредре:ђује своју пажњу на своју посебну интелектуалну ди

сциплину, краљицу свих осталих дисциплина, Улогу те краљице

-

која држи кључ за обја

шњење чо~екове истор иј~ и живота- имале су,једна за другом, теологија, па реторика, па
философиЈа, па економИЈа, па социологија. А сада је то, најзад, сама историја: сад она
треб~ да коначно сабере, обради, оплоди и осмисли наше спознаје: сад историја тежи да
добије статут тоталне ( свеобухватне, врховне) науке, статус којије, у последњих петнаест
година, настојала да освоји социологија" ()Кан-Мари Доменак,

1991: 57).

Тако и Франсоа

Фире (Фраю;оis Furct): ,,Истиснута са положаја пророчице националне судбине и визиона
ра људског напретка, историја се укључила у школу друштвених наука само да би боље
искористила амбицију диркемовске социологије" (Фире,
15

1994: 14).

"Са становишта објекта сазнања, Диркем је рационалиста. Он подразумева реал

ност односа, односе као стварне, а односну реалност као интелиrnбилну. Одбија емпиризам,

због његових склоности као атомизrv~у и мистицизму, као супротностпЈо.,rа односном, објек
тивном реализму. Он одбија материјализам, због његових склоности ка редукционизму и
номинализму, као супротности социјалној солидарности, социјалном и психолошком реа
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Што се Вебера тиче, он се међу Французе враћа са РајмономАро
ном (Raymond Aron), алн тај повратак није оставио великог трага међу
аналистима. Чињеница је да, међутим, ни у Немачкој Вебер није стекао
•

достојног настављача: нити поЈединачно, нити у виду школе

16

. У познатим

Сйиси.ма о исшорији, Бродел га помиње више пута, али свакп пут готово

узгредно: поводом једне беседе Анри Маруа, која представља "занимљиву
и оштроумну, за мој укус можда превише окренуту једино призорима из

једне историје Старог века и превише зароњену у мисао Макса Вебера, па
због тога и преко сваке мере заокупљену питањем објективности истори

је. Да ли проблем објективности и субјективности" - пита се Бродел "при проучавању друштвене материје, који је веома занимао научн~ке у

XIX веку, раздобљу када су стварани научни методи, данас има нщвећу
важност?" (Бродел, 1992: 159-160). То питање много открива, све да одго
вор и изостане. Са доста шарма аналисти прелазе преко озбиљних мето
долошких питања, вешто се служећи метафорама. У исто време они ин

систирају на активном уделу теорије у историографији, позајмљујући нај

чешће од социологије. Ако Броделовом схватању модела недостаје више
строгости па да се оно приближи Веберовим идеални.м шийови.ма, Бро
дел, заправо, избегава да се бави Вебером, понајвише због његовог номи

нализма који покушава да превазиђе, свестан јаке везе између тог номи
нализма и догађајне историје, која, инсистирајући на непоновљивости не

ке историјске ситуације - догађаја у виду појединачног- игнорише колек
тивитете. Веберова концепција је номиналистичка и романтичарска, док
је Броделу и прецедентима ближи Диркем, који је реалиста и позитивист.
Недостатак смисла за психолошко, који је код Диркема очигледан, анали
сте мање одбија него Веберова прилично компликована, на етици засно
вана методологија. На концу, сазнајно социолошки нису ништа мање зна

чајни ни "фактори престижа": колико год генијалан, Вебер_ је био Немац,
најбољи изданак једне и иначе одвећ јаке духовно-исторИЈске традициЈе

спрам које се тадашња француска историографија осећала и држала Јад

но. Диркем је, пак, без обзира на немачко порекло, фанатични Француз.
Није нимало случајно да су Анали рођени у Стразбуру, месту размирица
и месту француско-немачког помирења. Бродел, као и већина припадника

школе, пореклом су из делова Француске који се граниче са Немачком
(Wallerstein, 1989: 1042). Један од оснивача ревије, пак, погинуо је од немач
ке руке: Марк Блок погубљен је 1944. као припадник француског покрета

лиз~. Са становишта субјекта сазнања, Диркем је соцпоцентриста. Он подразумева као
субЈе~ат истинског сазнања колектив, док је сазнање индивидуалног субјекта идеолошко.
ОдбиЈа априорни рационализам зато што води у индивидуалистички идеализам и мистици
зам, насупрот колективистичком, објективистичком конструкционизму. Он не усваја био

~ошки редукционизам, због његових склоности као индивидуализму и перпептуализму, ко
ЈИ су сасвим супротни социологизму и концептуализму" (Jeпnifer М.

Lehmam1, 1995: 119).

16

О утицају и значају Вебера за новију немачку историографију, те о "паралелним

токовима" у тој историографији - спрам покрета Анала - в. избор есеја Јиргена Коке
(Jiirgen Kocka) О исшоријској науци (Кока, 1994).
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отпора. На крају: ,,Нова историја је, у суштиии, француска историја. И то

које су код обојице писаца такође очигледне 1 '. Одговор на то, у основи

је добрим делом тачно"

сазнајно-социолошко питање у овом раду тек је начет, без илузије да се

(Le Goff, 1988: 52).

С тим што би се могло додати:

на двострук начин. Најпре, што се везала у потпуности за француску ду

одабиром тек школе Анала (па и у оквиру ове школе

ховну традицију. И зато што је по темама француска, и то махом регио

неколиких од њих) на њега може целовито одговорити. Али су отворена

нална.

питања која су се-свако за себе, и, наравно, само привидно- чинила лак

-

од аналисша - тек

Заправо, ако би било допуштено једно грубо уопштавање, онда би

ша: да ли социологизација историје подразумева истовремену или симул

се могло рећи даје аналистичка историографија својеврсна "дорада" Дир

тану историзацију социологије? Да ли примена квантитативног приступа

кема, којом се враћају статус и достојанство психолошком, уз све велича

у историји води ка уклањању методолошких и истраживачких разлика из

ње друштвеног, које је од старог учитеља. Она је то на самом почетку: већ

међу социологије и историје? Најзад, да ли школа Анала представља истин

Лисјен Февр својом идејом о менталитетима премошћује индивидуалии

ско зближавање, чак уједињење две дисциплине у једну науку? Писци који

психологизам и диркемовски супстративни, донекле спиритуални колек

су били пресудна лектира у размишљању о тим проблемима инсистирају

тивизам. Та идеја ће, потпомогнута психоанализом и структуралном ан

на мултидисциплинарном приступу у проучавању друштвених појава, од

тропологијом, доживети потпуни процват у трећој генерацији аналиста.

носно људског друштва. Симптоматичан је исказ Лисјен Февра, тако че

За ту, уједно трећу фазу у развоју школе - после

сто понављан код припадника школе: ,,Историја, то је наука о прошлости,

1968. године -

својствени

су још и фрагментација и толико ширење утицаја школе да је она посте

да би се боље разумела садашњост."

пено почела да губи на својој првобитној специфичности, па и витално
сти. Историја менталитета, дакле, која готово да доминира трећом фа
зом, и по броју аутора и по броју дела

-

*

изврстан је пример за то спајање

диркемовске колективне свести са фројдовском психоанализом- на струк

Франсоа Фире сугерише да је један од разлога снажног замаха

туралистички начин дакако, код аутора као што су, рецимо, Филип Ари

структурализма у периоду око шездесетих година и после њих разочаре

јес

(Phillipe Aries ), Жорж Диби, Еманиел Ле Роа Ладири (Emmanuel Le Roy
Ladurie), Жак Ле Гоф (Jacques Le Goff).
Укратко, та се "борба" против позитивизма код историчара - посеб

ње француске левице у марксизам, или, боље, у стаљинизам. Офанзива

но историчара школе Анала, и социолога, водила иа сасвим различите

су француски интелектуалци њене лучоноше. ,,Та Француска, протерана

начине. Ако су три интелектуалне моде овога века

из историје, утолико лакше пристаје да протера историју" (Фире,

онализам и структурализам

-

-

марксизам, функци

оставиле, ма и узгредно (а у случају струк

структурализма поклапа се са повлачењем интелектуалца из историје, а у

француском случају, спознајом да Француска није више њен творац, нити

53).

1994:

То је и један од разлога због којег је структурализам зрачио својим

турализма, видеће се, и више него само узгредно) икаквога трага код пи
саца школе Анала, треба објасиити откуда то да до сиитезе, односно при

18

Уз много већу ограду, додуше, говорећи о етнологији, нешто слично тврди и Фи

ближавања историографије и социологије није дошло посредством прве

ре када каже: ,,У складу са сродношћу која се опажа интелектуалним мишљењем, допу

две научне идеологије, већ те последње 17 • Постпозитивистички набој у

штено је упоредити са Леви-Стресом Бартове или Фукоове радове. Области истражива

структурализму је очигледан: код обојице најпрозванијих, Клода Леви

Строса и Мишела Фукоа он је то, у најмању руку, у облику својеврсног
методолошког апсо ~утизма

-

уз све поштовање иначе значајних разлика

ња сасвим су различите, али је методолошко надахнуће заједничко: то је покушај да се
баци етнолошки поглед на савремена друштва и културе" (Фире,

1994: 60).

Нешюзитиви

стички, односно пост-позитивистички набој код Леви-Строса се огледа у, како је већ рече
но, настојању да се у друштвене науке, посредством структуралне антропологије, уведе

један строг и доследан, ,,математизован" начин мЈШiљења. Уосталом, довољно је речит

Леви-Сгросов следећи став: ,,Пошто је дух једна сШвар, то нас функционисање те ствари
17

Овде се не пренебрегава значај егзистенцијализма који је, у једном периоду био

учи шта је природа ствари" (Леви-Строс, у: С. Марић,

1972: 209,

подв. П.М.) ,,Од свих

постулата структуралне антропологије", вели Сретен Марић у свом коментару на ту Ле

не само "мода" него и више од тога. Али је чињеница да егзистенцијализам, у поређењу са

ви-Стросову, сасвим диркемовски формулисану тврдњу, ,.овај механистички, иако кљу

структурализмом, који је такође француски изум, никада није толико био интернациона

чан, чини ми се најслабијим. Он претпоставља и да је дух ствар и даје паралелизам функ

лизован, па IШ институционализован; и да је спрам претходне три интелектуалне струје

ционисања те сШвари и спољнег света апсолутан, и још много чега" (Марић,

остварио далеко мањи интелектуални и друштвени утицај на историографију и социоло

подв. С.М.) Што се Мишела Фукоа тиче, онје већ назван "тоталним позитивистом" (Veyne,

гију.

1996: 386).

1972: 209;
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че, и зачео

19
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говоре нити откривају ишта осим митова самих; да би их се разумело, не

• То је, по Фиреу, ,,феномен који бисмо могли грубо сажети

треба их преводити већ научити њихов језик, као што, да би се разумела

ако кажемо да је у француском интелектуалном животу, тако осетљивом

математика, треба решавати математичке задатке. Клонећи се замки у

на околности, и тако склоном уопштавању, структурална етнологија цр

разумевању, у превођењу геометрије мита на језик политичког, он гради

пла део свога зрачења из тога што је нудила једну анши-исшорију" ( Фире,

једну помало ванвремену слику мита која је заправо некорисна, и готово

Етнологија је обновила идеализовану, помало русоовску пред

да је само лепа слика, уметничко дело, лепо у лепоти своје строгости, и

1994: 51).

ставу о дивљаку, представу растерећену грађанско-либералистичких сно

своје далекости у односу на европски свет. У оштром одговору Сартру

ва о напретку, о историчности слободе и слободи избора. ,,Интелектуал

(Sartre),

на левица, разочарана, обесхрабрена историјом, окренула се примитив
што би се

минологије којом се Сартр служи, ми бисмо били дефинисани као тран
сцендентални материјалист и естета ( ... ) Ми, према томе, прихватамо да

већ да би ту нашла истину о човеку; тај избор

будемо називани естетом зато што мислимо да крајњи циљ хуманистич

ном човеку, не више да би протумачила човеково детињство

опет свело на историју

-

-

Леви-Строс готово самозадовољно изјављује: ,,У оквирима тер

'дивљака' од стране друштва које се сматра засићеним богатством и 'ци

ких наука није да конституишу човека, већ да

вилизацијом', као што се говорило већ у време Русоа, није нова појава"

313; подв.

(Фире,

za разложе" (Levi-Stros, 1978:

П. М.). Када је оптужен да је из науке о друштву прогнао исто

1994: 51-52). Заузврат, структурализам је етнологији, а потом и

рију, он једино уме да понови како његово изучавање структура прими

наукама о човеку уопште, дао привид озбиљности, па и научне елеганци

тивног света са историјом може, али и не мора имати неке везе; да је то

је: утицај Леви-Строса овде је више него видљив. Сгрога Леви-Стросова
геометрија у анализама структуре сродства, или, пак, митова примитив

једна логика, а не хронологија, што још не значи да је он против историје
(Levi-Stros, 1978: 311-340). Но осврћући се на Сартров напад, он се пита

ног човека, ослобођена је оног хуманизма који хоће да разуме, а потом и

шта је то уопште "догађај", шта хронологија, ако не више бројева на ли

употреби оно што је "иза" знакова примитивног света. Његова етнологи
да се изгради логички модел који у језику бинарне теорије исцртава ста

неарној скали времена. А та хронологија је, заправо, једна идеологија,
јер, логички гледано (,,а не рђаво дијалектичарски и романтичарски" безмало да каже Леви-Сгрос) ,,догађаји", квантификовани и нумерисани

бло митова, симетрично гранање које може трајати унедоглед 20 • Чувајући

нису ништа друго доли бројеви који се, у наративизацији, могу интелиги

ја, или антропологија, како је сам инсистирао да се каже, јесте настојање

се психоанализе колико и европроцентризма, он подучава да митови не

О овоме види посебно С. Марић, ,,Егзистенцијалне основе структурализма", у:
Пpoiiiejc,ca свесйl крийlике, Нолит, Београд, 1972; Кrszistof Pomian, 'Histoire des structures',
у: La nouvelle histoire, sous la direction de Jacques Le Goff, CEPL, Paris, 1988.
19

бирати на различите начине, при чему не треба мешати бројеве различи
тих врста и родова. А управо је то оно што чини прогресистичка телеоло
гија, заточена у хронологији.

,,Историја је једна дисконтинуирана скупина коју образују разне обла

Леви-Стресова фасцинираност постигнућима структуралне лингвистике, пре све

сти историје; сваку област одређује посебна фреквенција и индиференци

га радовима Романа Јакобсона, ог.леда се не само у признању да му је Јакобсон "учитељ",

јално кодирање онога што је постојало и онога што је дошло за њим. Пре

већ и у свесном опонашщьу начела на којима структурална лингвистика почива. Као што

лажење са датума који сачињавају једну област на датуме из друге обла

20

се у оквиру те дисциплине трага за универзалним кодом језика, тако и Леви-Сгрос настоји
да доспе до универзалне граматике друштвености, оваплоћених у митовима и структура

сти исто толико је немогуће као и прелажење са реалних на ирационалне

ма сродства. ,,Ма колико да су разнородни појмови фонеме и забране родоскрвњења, схва

бројеве. Тачније речено, датуми који припадају једној класи ирационални

тање родоскрвњен,а до кога сам дошао кратко време после завршетка Јакобсон овог теча

су у односу на све датуме из других класа.

ја ослања се на улогу коју лиmЋисти приписују фонеми. Одједном ми је постало јасно да
забрана родоскрвњења представља, као и фонема, то средство без сопственог значења
које служи за образовање значења, спону између два подручја за која се сматрало да су
одвојена. Тако је повезаности звука и смисла одговарала, на једном другом плану, повеза

Није, дакле, само илузорно, већ и противречно замишљати историј
ско постојање као непрекидни ток који почиње преисторијом, кодираном
у десетинама или стотинама миленијума, продужава се по миленијумима

ност природе и културе. Поред тога, исто онако као што фонема, као форма, постоји у

почевши од четвртог или трећег миленијума пре нове ере, и затим наста

свим језицима као ушшерзално средство помоћу којег се успоставља језичко општење,
забрана родоскрвнућа - за коју, ако се задржимо на њеном негативном изразу, можемо
реh.и да се среће свуда у свету- и сама представља форму која нема никакву садржину, али

вља у виду историје по вековима, прошаране, по укусу сваког аутора, сло
јевима историје по годинама у оквиру једног столећа, или по даинма у
оквиру једне године, ако не и по часовима у оквиру једног дана. Сви ти
датуми не образују једну серију: они припадају различитим врстама. ( ... )

је неопходна да би постало могућно и нужно повезивање биолошких група у мрежу раз
мена из којих произлази успостављање општења међу њима" (Levi-Stros, 1983: 234).
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Ако се општи кбд не састоји од датума који се могу поређати у линеар

"Јер, претпоставка је да је историјска чињеница оно што се стварно

ну серију, већ од класа датума од којих свака представља самосталан систем

догодило; али где се нешто догодило? Свака епизода једне револуције или

референција, дисконтинуирани и класификаторски карактер историјског

једног рата разлаже се у мноштво психичких и личних реакција; све оне

сазнавања јасно се показује. Оно се слу)киједном правоугаоном матрицом:

изражавају несвесне еволуције, а ове се разлажу на церебралне, хормо
налне нлн нервне феномене који, опет, упућују на физичке или хемијске
процесе ... Према томе, историјска чињеница није у већој мери дата него
друге чињенице; историчар или покретач историјског постајања консти

туише је издвајањем и као под претњом бесконачног враћања уназад"

(Levi-

Stros, 1978: 325).
Леви-Сгросови полемички аргументи изнесени против Сартра запра

у којој сваки ред представља класе датума које, схематизације ради,
можемо назвати класама часова, дана, година, векова, миленијума, итд., и
које заједно образују једну дисконтинуирану скупину. У систему таквог
типа тобожњи историјски континуитет постиже се само прибегавајући нео
снованим и прокријумчареним повезивањима.

То није све. Ако се унутрашње празнине у свакој класи могу попуни
ти датумима нз других класа, ипак свака класа, узета у целини, увек упу

ћује на једну другу класу, која садржи разлог једне интелигнбилности на
коју прва не може да полаже право. Историја
годинама", али

XVII века је историја "по

XVII век, као област историје, припада једној

другој класи

која га кодира у односу на прошле и потоње векове; та област новог века
постаје сада део једне класе у којој се она указује у односу корелације и
супротности са другим "временима": средњим веком, старим веком, са

временом епохом, итд. А те разне области одговарају историјама неједна

ке моћи."

(Levi-Stros, 1978: 328-330).

Тај под~ки извод води у саму срж дилеме коју су аналисти можда и
нехотице подигли на ниво епистемолошког проблема: Да ли је допуштено

веровање у објективност онога што се зове историјска чињеница, те у објек
тивност сазнања о тој историјској чињеници? Другим речима - шта се под

во се обрушавају на деветнаестовековну романтичарску идеју да људи ства
рају своју историју, и то линеарно, оптимистички, непрестано гурајући

напред. То је телеологија

-

вели Леви-Сгрос. То је телеологија

-

вели и

Бродел, служећи се, истина, нешто другачијим језиком, али је то основни

тон који се провлачи кроз читаве "Списе о историји", при чему Бродел
непрестано понавља да нема једне засвагда установљене научне истине, а
још мање једног поузданог и утабаног пута до те истине. У ствари, то је

последица повлачења субјекта из дискурса друштвених наука, карактери
стична за шездесете, али и за писце иначе толико међусобно различите:

Леви-Сгроса, Бродела и Мишела Фукоа. До данас није остало сасвим ја
сно шта структурализам у методолошком и теоријском смислу треба да

значи, па је сам појам на крају постао помало излизан. Стиче се утисак да
је структурализам више скуп разлика него сагласност око једне методе:
па ипак, Фуко, који се одриче тог епитета, прозива се структуралистом,
школа Анала структуралистичком историографијом, и тако редом. Због
тога ће овде изостати ближе формално одређење струје мишљења сшрук
шурализам, иако ће се инсистирати на везама школе Анала и писаца као
што су Фуко и Леви-Сгрос, па и на уделу "структуралистичког начина ми

шљења" код најпознатијег гласноговорника школе Фернана Бродела.

разумева када се говори о историји, те о догађају од кога она прича своју
причу

-

и да ли се уопште може подразумевати да се тиме, што се историо

графија зариче да ће говорити истину, до истине заиста и долази. Тим пре

*

што је реч о једној веома заводљивој истини: да се у људском збивању све

Веза између Фукоа и аналиста наизглед је мање очиrледна него изме

непрестано креће напред, и да је начин на који се креће најбољи од свих
иначе тешко замисливих начина. ,,Ко се одмах смести у оно што је тобож

ђу аналиста и Леви-Строса. Иако на први поrлед не тако директна, она
тиме није мање важна. Напротив, та веза може се сагледавати на најмање

очигледно за наше ја, из тога више не излази", вели Леви-Строс, циљајући

два нивоа: на нивоу језика, и на нивоу епистемологије. Истина, то важи за

опет на Сартра, али погађајући читаву хуманистичку традицију која пропо
веда ту данас помало наивну истину

21

(Levi-Stros, 1978: 316).

Што би, опет, могла бити парафраза Башлара (Bachelard): ,.Кад се окренемо себи
самима, ми окрећемо леђа истини" (Гастон Башлар, у: Марић, 1972: 207).
21

Фукоов период археологије, који, практично, почиње са "Историјом луди
ла" и "Настанком клинике", и кулминира са "Археологијом знања". Ка

сније, Фуко ће много експлицитније да проговори о историји изван исто
рије саме - приступајући прошлости не посредством археологије, која, да
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би избегао историцистичке импликације,јесте само друго име за историју

-

веh посредством генеалогије као увида у изворе и производњу моhи, кроз

симбиотички дуал Знање/Моh 22 • Похваљен од антипсихијатара Ленга

(Lang), Купера (Cuper), Саса (Sasz), он he тврдити да његово истраживање,
спроведено у "Историји лудила", није имало да осмисли неку нову психи
јатрију или антипсихијатрију. Прича о другачијима, о иенормалнима, има
свакако везе са његовим психијатријским преокупацијама и основним обра
зовањем психолога, али још и више са општим интелектуалним насле

ђем, које је типично француско. Има ту веома Диркема, било директно,
било индиректно, као што има преhутие февровске историје сензибили
тета, односно менталитета. Не треба, исто тако, изгубити из вида да му је,

у истом послу необични претходник био сам Бретон

(Breton),

који је још

крајем прве деценије двадесетог столећа, па и касније, обилазио париске
клинике и правио извештаје за својих надреалистичких визита. Његов ауто

биографски роман "Нађа" можда и отвара антипсихијатријски жанр 23 •
Отуд не изненађујуће да су Филип Аријес и Фернан Бродел, као и не
што касније Жак Ле Гоф, са одушевљењем поздравили Фукоове радове из

тзв. прве фазе. Фуко

he

им узвратити, прибегавајући у "Археологији зна

ња" терминологији која је истински

hommage школи нове историје.

,,Од по

литичке покретљивости до спорости својствене 'материјалној цивилизаци

ји'", каже он веh на првим страницама "Археологије", ,,нивои анализе су се
умножавали: сваки од њих има своје специфичне ломове, сваки садржи рас
пореде који припадају само њему, а како се силази према најдубљим слоје22
За ову промену у тежишту посебно су значајни његово приступно предавање на
Француском Колеџу (Col16ge de France), ,,Поредак говора" (Foucault, 1986); ,,Ниче, генеало
гија, историја" (Фуко, 1995); и социолошко-историјске експликације у "Рођењу затвора"
( Фуко, 1997).

23

Коректније је рећи антироман. Надреалисти су, предвођени Бретоном, а под сна

жним утицајем симболиста, одрицали сваки значај роману као литерарној и сазнајној фор

ми, јер је заснована на подробном опису безначајних чињеница, на пабирче њу фактогра

фије: ,,А описи! Ништа се не може упоредити с њиховом ништавноШћу: то је само једно
трпање једне преко других слика из каталога. Писац их узима све више до миле воље,
граби прилику да ми подметне те разгледнице и труди се да ме натера да се с њим сложим
у баналностима", вели Бретон у сnом првом Манифесiиу Надреализма из 1924. (Бретон,
1987: 20) Побуна против позитивистичког низања чињеница оличеног у реалистичкој књи
жевности с почетка двадесетих у Француској равна је побуни историчара против реали
стичког низања чињенIЩа у позитивистичкој историографији. Обе форме почивају на при

поведању и препричавању појединачних актера и радњи до у ситне детаље: догађај на исто
рија налази свој пандан у реалистичкој књижевности.

Када је о антипсихијатрији реч, треба обратити пажњу на следеће, сасвим фукоовске
редове, написане четрдесетак година пре самог Фукоа: ,,Само онај ко никада није ушао у

такву душевну болницу не зна да се тамо стварају лудаци као што се у поправним домо

вима стварају злочинци" (Бретон,

1999: 139, подв.

А.Б.).

Павле Миленковић, СiирукШуралис~Uичко зале!Је "школе Анала"
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вима, тако и раздеобе постају све шире. Иза усковитлане историје владави
на, ратова и глади, оцртавају се историје наизглед скоро непокретне, исто

рије са слабим нагибом: историја поморских путева, историја )КИтарица или
рудника злата, историја суша и наводњавања, историја раскрчивања земљи
шта, историја равнотеже, коју је људска врста постигла између глади и раз
множавања" (Фуко,

1998: 7-8).

Не треба много виспрености да се у овим

реченицама прочита Бродел. Оно што аналисте повезује са Леви-Стросом,
или, боље, оно што је веза између Бродела и Леви-Строса, то је једна мето
дологија. Оно, пак, што повезује аналисте н Фукоа, то је једна топика,једна
магловита колико и поетична епистемологија .месша. Они се крећу у истом

простору бродел овске "историје наизглед скоро непокретне", и помало езо
теричне историје менталитета, којаје диркемовска колективна свест коли
ко и февровска колективна психологија. Само што тај простор зову разли
читим именом: за аналисте то су пространства ду202 шрајања, а за Фукоа

коншинуи~иеша с којим најзад треба раскинути. Оно што, мада вероватно
крајње уопштено, повезује Бродела и Фукоа,јесте афирмација йросшорно
сши на рачун вре.меи~носши.

Фуко само доводи до крајњих граница епистемолошке импликације

обрачуна са догаi)ајном историјом, обрачуна који су започели Февр и Блок,
и који је Бродел разрешио својом геонсторијом. У суштини, реч је о ста
ром обрачуну са историцизмом. Ако историја није више изведена из су

бјекта, ако она није више реконструисана из догађаја који сачињавају ње
гову личну историју и из којих се изводи једна општа историја, ако та исто
рија није више сукцесија значајних догађаја из којих се интригира једна
значајна прича - веh, напротив, замагљивање, заваравање, пројектовање
субјекта који жели да се види тамо где га нема - онда је реч о једној новој
исшорији, која треба најзад да заврши с временом, јер време, уистину, не

постоји, и да постане археологија, која је затворила врата залудном при
зивању субјекта у документу, и која продире у подземље, у дубину, да би у
седиментираном Простору пронашла трагове које је оставило Знање24 •

Тако документ постаје монумент, сведочанство не о јединственом об

зорју искуства које потврђује историцистичку визију јединственог време
на, веh споменичко сведочанство о прекиду и таложењу. Документ мону
мент је споменик егзистенцији која се не наставља, изузев у наносима, у
геолошким слојевима, или, пак, у динама у пракси изложеним игри ветра.

Јер ако Бродел, говорећи о историји дугог трајања, говори, заправо о исто24

Геологија је пружила структурализму погодну метафору о слојевима, наноси:м:а,

талозима. У различитим формама та метафора садржана је код Бродела, Фукоа и Леви

Огроса. Последњи се, у навођењу интелектуалних подстIЩаја за сопствени рад, експли
цитно позива на Диркема, Марсел Моса и геологију.
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рији простора, онда Фуко трајање види као конфигурисање, размешшање
у йросшору. Треба изнова прочитати његов есеј Друzа месша, rде крајње
језгровито разрађује основну идеју о повлачењу концепције времена из

човековог доживљаја света. ,,У сваком случају, верујем да се узнемире
ност данашњице суштински тиче простора, без сумње много више него

времена; време се вероватно предочава једино још као једна од игара мо

гуlшх распореда између елемената расутих у простору"

(Foucault, 1984: 47).

Та једнодимензионалност структурализма компензирана је методо
лошком доследношћу и елеганцијом

-

геометрија тако долази на место

хронологије. Бродел ов "Медитеран", поред тога што је оживео једног нео
бичног актера, дао је и једну методологију. Геоисторија, повучена дуж
дугачке и танке границе на којој дуго трајање готово да укида само себе

омогућила је и Фукоову археологију. Донекле су, вероватно, обојица оба
вили исти посао, укидајући, најпре, један језик, или боље, мењајући га,

говорећи више о једном, а мање о другом. ,,Структурализам", каже Фуко,
,,или оно што је обједињено под тим поприлично уопштеним називом, је
сте напор да се установи, између елемената који су током времена били

раздвојени, један скуп односа који се предочава као слагање, сучељавање,
подразумевајући једно и друго, истодобно, и који искрсава као једна врста

конфигурације; уистину, није реч о томе да се порекне време; то је изве
стан начин да се размотри оно што се зове временом и оно што се зове

историјом"

(Foucault, 1984: 46).

Треба рећи да то није експлицитни, већ више литерарни структу

рализам. Бродел се директно позива на Леви-Строса уздуж и попреко сво

јих "Списа о историји". Али зато што је опседнут методом, као и Леви
Строс који има потребу да вероватно због научио-империјалних разлога,
тврди како је његова методологија историје, изложена у последњем по
глављу "Дивље мисли", ,,знатно различита" од Броделове концепције ду
гог трајања". Фуко, пак, ћути. Он и иначе не наводи своје изворе, а када
то чини, начни му је помалn бизаран: наводи ауторе за које други никад
нису чули. Једна злочеста ю, ,шимност писца као анонимност документа ето зашто би се Фуко заиста могао назвати тотални позитивиста. Хотећи

да укине методу, 1ши да је нађе поново изван ње саме,јер метода цементи
ра псаксу, утемељујући так,, кафкијански безличну зграду моћи.

Астина, Фуко ће тај је:шк, који дугује аналистима, већ у другом по
глављу "Археологије знања" усавршити разликовањем дискурзивних и не
дискурзивних формација. Средишње место у том разликовању заузима ди

јаграм, ,,не просек, већ кривуља" (Делез, 1989:
25

Видети Изблиза и издалека

логији посебно стр.

11); но дијаграм који код

(Levi-Stros & EriЬon 1989: 130). О аналистима и етно

129-139 истог дела.
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1998) то може бити било која

недискурgивна формација. Касније, када се буде потпуно окренуо генеа
лошком истраживању моћи, у "Надзирати и кажњавати", то ће бити "од
носи сила који представљају власт", али на једном микронивоу, па се тако

дијаграм разликује од структуре (Делез,

1989: 29-49). Уосталом, како Фу

ко у "Археологији знања" каже, њега не занима структура, него прелом,

пресек, дисконтинуитет ( Фуко,

1998: 7-22). Иако је оставио недоречен свој

епистемолошки и методолошки пројекат, он га је прилично одговорно

спроводио у историјско-социолошким радовима: колико год био видљив
дисконтинуитет између "Археологије знања" и студије "Надзирати и ка
жњавати", у садржинском и тематском опсегу, заједничка нит јесте то зани

мање за функционисање поретка на тзв. микронивоу, све до десубјекти
визације која се може наћи у недовршеној "Историји сексуалности"

-

у

свођењу сексуалности на скуп техника и знања о телесном, у "старању о
себи", који немају етичко, већ чисто функционално обележје. ,,Археоло
гија знања", пак, има задатак да успостави једну археологију као историју
и теорију идеја. Тако се конституише епистемологија у двоструком значе
њу: као нацрт за један методолошки пројекат, али и као теорија о "прело
мима", ,,резовима", ,,дисконтинуитетима". Фуко избегава да своје истражи
вање назове правим именом

-

историјом знања, мада ће, у историјско

социолошким истраживањима, од "Настанка клинике", па до "Надзирати

и кажњавати" и "Историје сексуалности" демонстрирати једну истинску
историју знања. Идеје о усавршавању система, о ннтелигибилизацији пу
тем пракси надзирања, подуке, техника "старања о себи" на трагу су Вебе

рове идеје о рационализацији, али и аналистичке историје менталитета.
Па ипак, за Фукоа историја дугог трајања још је прича о континуите
ту, па тиме и даље и исторнзујућа историја, па и прича о структури. Он

хоће да иде даље, или боље преко, изван структуре, и да истражи места
њеног прекида, израњања, њене "наборе", ,,пресеке", ,,пукотине". ~а ис:
тражи празан простор у коме се зачиње прва реч, а потом говор КОЈИ таЈ

простор запоседа. Питајући о механизмима, о физици и термодинамици
човека, он жели да сазна мање о њему као историјском актеру, а више о

начину на који човек себе представља, како замишља себе у домену јези
ка и у домену идеологије, о човеку који инструменталишући и бивајући
инструментализован, омогућава вечну Машину. Историја слојева, нано
са, монумената, свакако није телеолошка историја која би у документима
реконструисала субјекат. Напротив, то је она позитивистичка археологи

ја која би у субјектима препознавала сшвари. То би, у веберовском духу,
била потпуно чиста, вредносно неутрална историографија, баш она која
је, убивши претходно Субјект, ничеовски прогласила човекову смрт.
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зија остаје, поготову када је реч о Леви-Стросу и Фукоу. Обојица су заслу

*

жни и за снажну визуелизацију сопствених теоријских идеја

"Матрица", каже Леви-Огрос. ,,Дијаграм", каже Фуко. ,,Серија", каже

-

експресив

ност која свакако потиче од литерарног дара, али и од једног ликовног

Пјер Шани (Рiепе Chaunu). ,,Синхронија", каже Бродел, ,,дуго трајање упро

сензибилитета. Отац Леви-Строса био је сликар, а мајка је свирала кла

стору

времену". Ако је истина да структурализам није успео да изгради

вир. Гледам, Слушам, Чишам, каже он у наслову једне своје касне књиге,

јединствену методу, онје понудио језик који допушта спекулације у вези са

исповедне колико и, неизбежно, структуралистичке, у којој ће, најзад, от

том непостојећом методом. Сви ти изрази односе се на једно исто: на изве

крити своје естетске узоре. 27 Фуко је, са своје стране, оставио веома зани

сну структуру која се узглобљује, усаглашава, шраје на извесшан начин. Од

мљиве, језгровите Белешке о Манеу

-

(Notes sur Manet). 28

свих тих извесности, меl)утим, запада се у неизвесност, не мо:>Ј,е се изгради

Леви-Стросова матрица представља дискретни, дисконтинуирани би

ти теорија, а још мање епистемологија. Јер шта је, у ствари, структура? ,,За

нарни модел, дакле диzишалну наспрам аналогне, континуалне концепци

нас историчаре структура је без сумње скуп разних елемената, извесна ар

је. Фукоов дијаграм заправо је крива уписана по истим тим дискретним

хитектоника, али и, још више, стварност коју време веома споро нагриза и

вредностима, које су меl)усобно независне: реч је о другачијој визуелиза

веома дуго носи са собом" (Бродел,

цији истог проблема: ,,не континуитет", вели он, ,,већ пресек, прелом, гра

1992: 95).

Неодреl)ено, али сликовито:

метафоричност Броделова, те малопреl)ашња Фукоова, попуњавају тео

ница". Шони од тих дискретних вредности, од тих дozai)aja

ријске празнине на готово заводљив начин. ,,Бродел може бити структура

меl)утим, код Фукоа прерастају у доку.менш - .мону.менш) гради вештачке

-

бројева ( који,

лист по темпераменту, као што сам сматра, али Је то структурализам пе

сукцесије, гради серије. Али ти бројеви могу се, по вољи, уреl)ивати у раз

сника, сликара, позоришног редитеља, или диригента. Он се обраћа не са

личите серије: реч је о избору, а не о нужности. Континуитет се пројекту

мо логиком речи него и поезијом и музиком речи, с тоталним ефектом њи

је, такорећи йроизводи у серијама. Но те серије, те синхроније, како вели

хове таблеауџ и оркестрације"

(Stoianovich, 1976: 115).

Леви-Огрос је наизглед одреl)енији, он говори о ретким врстама, опи

сује птице и обичаје, али већ на наредном кораку изненаl)ење: комплико
вани системи сродства, сложена архитектоника митова, једна апстрактна
слика, експресивна у својој елеганцији. Поред позитивизма, структурали

зам значи још и естетизам. Но ако би имало смисла аргументовати о естет

и оптимистички, и заснива се на функционалној повезаности науке и друштва, наговешта
ва крајњу инструментализацију научног знања, уз одговарајућу институционалну реорга
низацију и подршку. Оrратешки циљеви и циљеви заједшще артикулишу се и спроводе уз
експертизу и арбитражу научних јапија, као војника нове, инструментално-научне биро

кратије. Овај, у суштини кантовски програм требао би бити веберовски успешан. Заснива

ској димензији структурализма, онда се не сме заборавити да је тај есте

се на доминацији природнонаучних знања, и стратешких развојних области, као што су

тизам више личан, а мање прописује. Са епистемолошког становишта,

генетика, биофизика, биохемија, биологија, и различитих фузија као што су биофилозо

домети структурализма релативно су јавни. Новије, постструктуралистич

ке рефлексије на писце као што су Диркем, Вебер, или Фуко, углавном
изнова афирмишу релативизам и сазнајни скептицизам, што говори о од
лучности да се, у'друштвеним наукама, макар када је о постструктурали
стичком и постмодернистичком наслеl)у реч

-

промени угао гледања на

судбину знања, на његову производњу и примену26 • Али естетска димен-

фија, биопсихологија, социобиологија, итд. Допушта, такође, реафирмацију и укључива
ње алтернативних области људског знања, као што је, рецимо, још проблематична пара
психологија, која би могла бити прикључена биофизици. У сваком случају, судбина дру
штвених наука, а посебно социологије, релативно је јасна. Или снажна инструментализа
ција, уз прикључење некој од развојних природнонаучних области ( футурологија, социо
биологија), или снажна провинцијализација. У другом случају, социологија би се, рецимо,
као и историографија и класична психологија, прикључила књюкевности, као један од
жанрова, или као једна од йрича о судбини човека и друштва, чиме, међутим, губи прак~
тичну вредност.

26

Ова ситуација се последњих десетак година драстично мења .• ,Декомпозиција" и

"деконструкција" мишљења, стање методолошке располућености у домену друштвених
наука, еклектицизам и релативизам који су остали као наслеђе :интелектуалних покрета с

У тој привлачној књизи есеја Леви-Строс теда слике Николе Пусена (Nicolas
Poussin), слуша музику Жан-Филипа Рамоа (Jean-Philippe Rameau), чи1-а Дидроа (Diderot),
Рембоа (Rimbaud) и Бретона. Открива прото-структуралистички језик код заборављеног
27

краја шездесетих и током седамдесетих и осамдесетих, смењују се сада једним снажним,
афирмативним йосШ или нео-нео йозийlивизмш,t, који се уједињује са једним такође ради
калним йраlмаiйизмом. Та струјања повезана су са ширим друштвеним: процесима који су

музиколога, музичког естетичара и композитора из седамнаестог столећа, Мmпела Пол

управо у току у готово свим постиндустријски:м земљама, у Европи и у Америци посебно.

Chevrolet, 1993).

ТИ процеси изнова одређују улогу, положај и очекивања научног знања као конститутив
ног и динамичног елемента друштвеног напретка. Тај напредак схвата се прогресистички

Ги де Шабанона (Michel-Paul-Guy de Chabanon). У Шабаноновој музичкој теорији Леви
Строс проналази примењена начела структуралне лингвистике (L6vi-Strauss, 1997: 91-125;
Врло лепа презентација овог текста, заједно са репродукцијама Манеових слика,
може се наћи на адреси: http://foucault.info/documents/manet/foucault.manet.OO.intro.fr.html
28
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Бродел, по себи су ништа, уколико се не уобруче у .модел. Моделе ствара

здесетнх кулминирале у екстремни емпиризам. То "увођење" позитивизма

истраживач, посредством теорије.

у историографију у виду емпиризма показало се, међутим, плодотворно:

Поред позитивизма и естетизма, заједнички именитељ писаца који су

аутори као што су Пјер Шони, и Пјер Вилар

(Pierre Vilar), са доста умешно

блиски структурализму могао би бити и релативизам. Жеља Фукоа, Броде
ла, Леви-Строса да се доспе до строге методе парадоксално се извргава у

вачком плану, раније већ толико помињану, већ од оснивача Февра и Бло

одрицање од сваке методе. Аналистима је често приговаран тај релативи

ка, документарну револуцију у домену историографије. Али позитивизам

зам. Он почиње већ са Лисјеном Февром. Но, можда је тај релативизам

се код аналиста, а пре свега код Бродела,јавља у виду упорног настојања да

нужна последица теоријске отворености, оне посебне гипкости у кретању

се сада под барјаком историје, као негда под барјаком контовске социоло

сти и опреза спровели су, применом квантитативног приступа, на истражи

кроз различите дисциплине, по чему су истраживачи школе Анала познати.

гије, обједине све науке о друштву. ,,Треба добро схватити какву поуку дају

То је истраживач сасвим нове врсте. Он више не треба да сазна исти
ну, већ да је назре, претпостави, погоди у комбинацијама великог броја

Анали и историографска школа која је из ње потекла ... Све хуманистичке

независних променљивих дата које треба ставити у неку функцију. Једна

Дос,

од тих функција може бити и континуитет. Али бројевима се може мани
пулисати на бескрајно много начина. Серијална историографиј11, као мо

Строса и потоњег исувише очигледна, а тиме донекле и површна. Леви

жда најнаучнији изданак школе Анала, или школе нове исшорије, демон
стрира те могућности на подручју историјске демографије, историјске еко
номије, историјске географије, најзад, историје менталитета.
Када Леви-Строс критикује Сартров наивни позитивизам, он то чини
у име једног строгог, на виши ступањ подигнутог објективизма, који је та
кође прерушени позитивизам. Он је прилично доследно, све до последњих
својих радова, трагао за универзалним језиком, савршеним језиком којим
би се најзад објасниле човекове менталне и социјалне структуре. Некако у
време спора исшорија/сшрукшура на француској интелектуалној сцени, Бро
дел формулише своју концепцију о дугом трајању (Ја longue duree). Тај тре

науке уклопљене су у историју и постају за њу помоћне науке" (Бродел, у:

1989: 6).
Можда је тиме веза између Диркема и Бродела, као и између Леви

Строс хоће једну социологију древних друштава са називом антропологи

је. Бродел, пак, социологију прошлости са именом историје. Па ипак, обо
јица су диркемовци: верују у методолошку парадигму, или макар сањаре о

њој као о епистемолошкој елеганцији. Увести математику у истраживање
човека и историје - видеће се с којом завишћу Бродел гледа на Леви-Стро
сове покушаје на том пољу.
Стиче се такође утисак да и социологији Бродел прилази мање са
истинским дивљењем, више са промишљеном завишћу: на многим мести
ма он понавља како су социологија и историографија једине две науке

које су у стању да научно објасне друштво. Филозофију не признаје, као

нутак може се сматрати преломним у развоју школе Анала, тренутак који

ни сваки расни историчар: она је исувише спекулативна, исувише удаље

развој школе дели на два дела. Може се рећи да је концепцијом о три време
на Бродел донекле одступио од идеја оснивача школе, Февра и Блока. Они

на од сублунарног, од земаљског, како би то рекао Пол Вен

(Paul Veyne)
(Veyne, 1996: 46-47, 196-197). Антропологија, географија, безмало и еко

су се, у суштини, заложили за једну социјалну историју, растерећену ака

номија, већ су покорене: све оне имају испред својег имена исшоријска.

демског позитивизма, обновљену достигнућима других друштвених наука,

Историографија и социологија су, пак,једине ойшше. Као да историогра

економије, демографије, социологије. Бродел, истниа, не одриче значај ве

фију подиже до висине социологије, да би ту последњу адоптирао и уки

за са суседима. Штавише, он хоће да још и више него његови претходници

нуо, прогласивши је за историју садашњости. Успех аналиста добрим де

појача те везе. Али његова троделна типологија, његова већ и по сопстве

лом почива и на њиховој способности да се боре за своју ствар. Бродел је

ном признању пречеста употреба термина сшрукшура, његова занесеност

можда најбољи међу њима.

једним заједничким, помало ванвременим језиком, који би, на концу, изг.ла

Аналисти су оштро критиковали Тојнбија

(Toynbee), његову органи

дио разлике између историографије и других друштвених наука, повлаче за
собом не само институционализацију већ и формализацију која је Февру и

цистичку концепцију историје 29 • Француски историчари, који се упуштају

Блоку свакако била страна. Отуда и није превише парадоксално да је Бро

исту опасност: приводећи историографију теорији, упуштајући се у епи-

у примену теорија, односно теоријског начина објашњења доводе себе у

делова концепција вратила позитивизам назад у историографију, на дво
струк и посредан начин. Најпре, коришћењем истраживачких техника со

циологије, економије и статистике, које су, у тим наукама, педесетих и ше-

29

Видети Броделову беспоштедну критику Тојнбија у: Фернан Бродел, Сйиси о

исШорији, стр.

325-337; Jacques Le Goff, ,,L'Histoire nouvelle",
direction de Jacques Le Goff, str. 42-43.

у:

La nouvelle histoire, sous la

Годишњак за друштвену историју

232

павле Миленковић, СШрукi11уралисШuч1со залеђе "ш,соле Анала"

1-3, 2002,

стемолошку рефлексију о сопственом занату, они изнова испитују не са-

,

И поред оданости дугом трајању
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готово сваки историчар који се

мо наративистичке претпоставке историографског објашњења, које је, у

доводи у везу са школом Анала примењује или се позива у својим радови

ствари, увек и пре свега описивање, већ отварају проблеме сазнајних прет"

ма на ту Броделову парадигму

поставки историографије, који су до јуче били прећутно и постулативно

решавани. Било би, опет, можда одвећ смело тврдити да је Броделова за
слуга у томе највећа. Но она је у најмању руку незанемарљива, и почива ,

добрим делом, на вешто вођеној политици која је имала да историогра
фији обезбеди престижни и империјални статус. Бродел је до краја живо
та скандирао против тзв. Исшорије бщuке, до2ађајне исшорије, исшорuје
йриче, што су све називи за једну те исту, за аналисте непријатељску, ,,по

литичку" историографију. Али онје у исто време веома способан и успе,
шан политичар. На страну што Броделови теоријски списи имају призвук

-

чињеница је да ставови аналиста никада

нису били дог:матизовани, те да су од различитих "ревизија" они увек успе
вали да извуку извесно преимућство. Еволуција школе, посебно током де

ведесетих, може се посматрати на више планова, анализом садржаја часо
пиеа Анали колико и у активностима појединих "активиста" школе. При
лично је речита чињеница да у француској историографији поново ожи

вљавају теме политичког, и то на стари, догађајни начин. Ревија је такође
променила име, и претходни назив, који је - сасвим броделовски - упући
вао на преокупиран ост цивилизацијама и економијом, ублажен је, иза пре
познатљивог имена, помирљивом екстензијом Исшорија, Друшшвене на

што је описано у терминологији која је далеко од епистемолошке и тео

уке. Ноте page часописа, прикачен на сајт регуларног издавача, Armanda
Colina, у поређењу са електронским издањима осталих часописа широм

ријске строгости. Изгледа чак да је утицај Броделових замисли у необич

света, изгледа крајње једноставно. Ту се може наћи преглед по годипrгима

неодређености, што чувено дуго трајање има метафорички карактер, и

његови списи обилују полемичким, прагматичним, па и политичким то

и садржај по бројевима. Наслови покривају проблеме демографије, еко
номије, земаља "трећег света"; друштвене покретљивости, стратифика

ном разрачунавања са превазиђеним традицијама унутар и изван истори

ције, урбане социологије, теорије елита, итд.

ној повезаности са њеном неодређеношћу у теоријском смислу. Но, зато

ографске струке.
Бродел је био свестан еволуционистичких конотација сваког амби

циознијег историографског објашњења, посебно оног које настоји да бу
де опсежно у егзистенцијалној равни, а истовремено довољно "теоретич
но", па тиме и научно. Да ли замисао о дугом трајању имплицира еволуци
онистичка разумевање историјског догађања? Огруктуре у времену могу
бити разумеване и као својеврсни организми веома дугог живота, али тај
живот на крају бива окончан: структуре се рађају, трају и умиру. Бродел

Ако би се, уз поштовање свих разлика између писаца који се убрајају
у аналистичку оријентацију, и уз занемаривање "фаза" у оквиру којих би
се свакако дало штошта издвојити као оно "посебно" што једни међу њи
ма имају, а други, опет, немају, ако би се, дакле, прибегло уопштавању

главних својстава школе од њеног настанка па до данас, могло би се рећи
да су њена главна обележја:
-Одступање од традиционално схваћеног догађаја, оличеног у тради
ционалiiо схваћеном документу. Аналисти се баве колективитетима, уме

ће доста свог теоријског промишљања посветити проблемима цивилиза

сто појединцима, а и када се баве појединцима, они су укршгаји улога и

ција, као категоријама које су "вечне", и које трају толико дуго да им се не

најчешће структура :менталитета и идеолошких и вредносннх структура.

мо да сте смртне', засигурно је претјерао. Кроз годишња доба и кроз по

- Огруктуралистичка формализација језика, која, од писца до писца,
_мање или више, нагриза наивност хронологије и намеће строгост концеп

вијест смртни су само цвјетови и плодови, стабло остаје. Или га је бар

туализације.

:може сагледати крај. ,,Кад је Пол Валери рекао

много теже уништити"

1922:

'Цивилизације, зна

(Braudel, 1990: 104). Но, у настојању да избегне

ци

- Епистемолошка рефлексија која ставља упит на основе историј

клиза:м и еволуционизам, Бродел латентно запада у :метафизику, када ри

ског знања, те на улогу историчара у креирању тог знања. Од Февра до

зикује да цивилизацију прогласи за својеврсну константу историје. у же

Дибија, та рефлексија учи да је историографија истинита онолико колико

љи да избегне једну врсту детерминизма, он се приклања другој, која ду

је свесна свог идеолошког залеђа. У крајњем, историографија конструи

гим трајањем супститунше "кретање готово непомично, које једва да се

ше историју. Оба конструкта артикулишу се унутар вредносннх система

види".

као општих, структурних оквира за разумевање људске акције. Историја
дугог трајања као историја структура представља једну од доминантних

*

последица те рефлексије;
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У диркемовском духу, као, уосталом, и у свом структурализму, те

довољавају езотеричним насловима. Теме аналиста су посебно привлач

структуре разумевају се као актери историјског тока, и третирају се као

не, у чему је добрим делом тајна њихове популарности не само у научној

објективне чињенице. Историја доживљаја смрти, детињства, старости, те

заједиици већ и међу мање стручном публиком. Аналисти су, такође, по

ла, потискују конвенционално схваћену историју индивидуалних актера;

сле извесиог застоја у развоју историографије, привукли пажњу научне

-

У вези с тим, онеобичавање, како би рекли руски формалисти, ина

заједнице и подсетили на значај који историографија има, и треба да има

че неправедно запостављене претече структуралиста. Рашчараном све

унутар те заједнице. Већ само тиме школа Анала заузима заслужно место

ту, који у ходу рационализације, бавећи се "прашином", види само лице
данашњице, они враћају укус прошлости, несвакидашњим темама које би
рају за предмет својих истраживања.

у развоју идеја и знања у последњих педесетак година.

-

-Предметна и методолошка интердисциплинарност, која, стилски ма
ње или више привлачно, обједињује претходне одлике.

Имало би, наравно, смисла позабавити се идеолошким профилом ана
литичких писаца, чињеницом Блоковог садржинског, Броделовог више

"граматичког" кокетирања с Марксом 30 • Француску интелектуалиу сцену
у распону од педесетих до седамдесетих тешко је разумети без познавања

Свако од тих обележја упућује једно на друго, произлази једно из дру

политичких прилика у време Де Головог режима, преласка из Четврте у

гог. Претежио присуство неког од њих зависи од интелектуалног профи

Пету републику, Алжирског рата и судбине стаљинистичке и маоистичке

ла и темперамента истраживача. Између Блокове протоматеријалистич

парадигме. Настављачи борбе за "и ову историју", после Броделовог по

ке историје феудализма и Дибијеве зрело артикулисане, структуралистич

влачења, формирани су у тој клими. Дибијев структуралистички постмарк

ке историје идеологија, у развоју школе уденуто је много концептуализа

сизам, те Фиреово готово агресивно критиковање марксистичке историо

ција, које су каткад, споља гледано, дивергентне. Посебно од краја шезде

графије и предметна опседнутост комунистичком идеологијом опрљени

сетих, када се социјална и економска историја, каквом су је Февр и Блок у

су врућим ваздухом револуција, који, приспео са далекихјакобинских оба

програму часописа одредили, све више развија, захваљујући утицају који

ла, некима још и данас ремети миран сан.

су на историчаре школе Анала извршиле структурална антропологија и

Вероватно да је домен друштвене историје, коме садржински коре

психоанализа, у исшорију меншалишеша. Они ће тако спајати Леви-Стро

лира домен историјске социологије, онај перспективни оквир за истражи

са и Марсел Моса са Фројдом

вање феиомена савремености, који може да поведе у дубље разумевање

(Freud) и Јунгом (Jung), Франсоа Симиана
(Fraш;ois Simiand) са Марксом (Marx) или, пак Гурвичем, (Gurvitch); уве
шће Алтисеа (Altiser), што је случај код Дибија. Такође, почеће да јача

поретка ствари. Несумњиво је да је аналистичка оријентација, размотре

занимање за политичку историографију, али у нешто измењеном виду:

нас историјско/историографско мишљење још од Вебера учи да је свако

радови Ле Гофа и Дибија представљају својеврсно "скретање", у коме се

људско деловање иитенционално, како са становишта психологије поје

на теоријски осмишљен начин отвара тема политичког, која је, добрим
делом под утицајем Бродела, до тада била запостављена.

диначног актера тако и у оквирима колективних образаца деловања, аида

Од свог оснивања па до данас школа Анала дала је бројне историо
графске радове, од којих су многи постали славни. У њеном "сазвежђу",
како би рекао Франсоа Дос, налазе се бројни писци, од којих је већина,
такође, данас славна. Језгро тог сазвежђа у садашњем тренутку поуздано
чине Жак Ле Гаф, Жорж Диби, Еманиел Ле Роа Ладири, Пјер Шани, Марк

на овде у контексту њеног структуралистичког залеђа, у том домену. Ако

је овај вид историографије

У Једном периоду свога рада, Мишел Фуко. Школа Анала успела је да се

комерцијализује, што је такође "цена" научног успеха. Аналисти су уред
ници историјских едиција по издавачким кућама, на челу су истраживач
ких центара, али и телевизијских канала који интелектуалну публику за-

потпомогнуте социолошком концептуализа

изнова успостави изгубљени ред. ,,Привиди из прошлости" - каже се, уоста

лом, често. Није ли и једно и друго историчарева специјалност?
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БАШТИНЕ

Summary

HERITAGES

Pavle Milenkovic
Structural background of Annales schoo\

This essay deals with the structural background of the Annales School, throпgh
crossed influences ofL6vi-Strauss, Fernand Braudel and Michel Foucault, with а retrospective observation of the ideological climate in the circulation of ideas in France the sixties.
Denying "the event", i.e. stпdying collectivities as constructs, structuщ] formalization of
language, douЫe indiгect introducing positivism back to historiography are the main featп
гes ofthe school. The inflпence ofLevi-Straпss, especially throпgh Braпdel, can Ье seen in
the ambition to create models - as in structural anthropology, as well as in the attempt to
create а common language that would biidge differences among related social sciences. The
role ofsociology, which most often appears in Durkheim's fonn, сап Ье seen in the amЬition
to create theoretically founded, all-inclusive and global history that would deal with collectivities, i.e. with structures. Finally, the presence ofFoucault with the project ofthe archeology of knowledge represents partial attaching to B1-audel 's idea of long-teпn history, but
also its revision Ьу insisting on discontinuities, cuts and breaks.

УДК

Рајко Голубовиh

929.52 ДЕРОКО

Родослов породице Дероко

После завршетка Другог српског устанка, Србија је под династијом
Обреновић постепено и мукотрпно крчила свој пут ка независности и пот
пуном ослобођењу од Турака. Поред великих имена српских просветите

ља, војника, бораца за слободу и политичара, и духовних вођа, ту су и
породице досељеника у Србију које су своје место нашле у овој средини.
Поменимо само нека презимена, као што су Леко, Сондермајер, Чижек,
Покорни, Вагнер, Вајферт, Винавер, Штурм и Дероко. Задржаћу се на

породици Дероко,1 пошто су они моја породица, моји преци, у знак дубоке
оданости, поштовања и пијетета.2
Београд, фебруар

2001.

Р.Г.

Leonardo Derocco (1754-?)
Рођен је у Венецији и према подацима из Млетачког архива, био је
државни чиновник ( финанс, цариник) у венецијанској луци. 3 Женио се два
пута и у сваком браку имао по једног сина.

Marco Derocco (9.3.1782 - 23. 1. 1842)
Помиње се још и као

Marcus Diracco "Tarvisanus".

Син Леонардов из

првог брака. Из Венеције је дошао у Дубровник 6. марта 1808. године, 4 где

се оженио Маријом Баркиџијом (Barchigia) из "дубровачког приморја", ве-

Презиме се rшсало различито од када се прати историјат породице. Поред ориги
налног италијанског, током аустријске власти у северној Италији, оно је германизована и
у школским дипломама уведено као Дерок. У Краљевини Србији, касније и Југославији,
војна лица су користила презиме Дерок. Чланови породице који нису били у војсци остали
су при презимену Дероко, а тако су се потписивали и официри у приватној преписци. Сви
црквени документи, као што су крштеIШце, венчаIШце и умрлице, и сви цивилни докумен

ти rnасали су на презиме Дероко.
2

Коректуру текста и већину података у напоменама унела Љ. Трговчевић.
Податке из архива у Венецији доставио мије пријатељ који је тамо истраживао,

али нажалост без сигнатуре.

