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    ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ПРОМЕНА УНУТАР ИСТОРИОГРАФСКОГ ДИСКУРСА

Резиме

У овом раду расправља се пре свега о последицама преображаја унутар
историографског дискурса из угла француске историографске традиције, пре
свега структуралне историографије, одн. школе Анала. Разлози овој "једностра-
ности" и фаворизовању једне традиције на рачун осталих лежи, наравно, осим у
(субјективној) ограничености аутора овога списа, и у чињеници да је школа
Анала, по ауторитативном суду осталих истраживача, вероватно најутицајнија
оријентација у историографији у последњих неколико деценија.

Кључнe peчи: историографија, школа Анала, квантитативни приступ,
историјска социологија, социолошка историја 

Развој новије историографије допушта аргументацију да је у
односима са својом дојучерашњом туторком социологијом, древна
Клио најзад изборила за себе теоријско пунолетство. Осим што са
социологијом (и то већ од самих почетака агресивне сусетке) дели
исти предмет - друштво, као и исту амбицију - глобални поглед на то
друштво, историографија последњих педесетак година од заједнице
друштвених наука преузима и, што је још значајније, примењује
истраживачке технике и теоријске моделе, распршујући предрасуде
о себи као о "приповедачици" која, осим што лепо препричава
догађаје, није у стању да "загребе испод површине". У својим
ранијим радовима покушао сам да представим основне одлике овог
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преображаја унутар историографског дискурса1. Пример Бродела
(Braudel) је, вероватно, најпознатији за појаву о којој је реч. Његово
дуго трајање у социологији и историји добија статус идеалног типа,
веома употребљивог у истраживању колективних појава. Сâм Бродел
дуго трајање примењује у контексту "простор-време" историје, једне
у основи географске историје2. Код Дибија (Duby) и Жак Ле Гофа
(Jacques Le Goff) дуго трајање операционализовано је у домену
историје менталитета, историјске антропологије, и, што је социоло-
шки посебно занимљиво, у истраживању вредносних и идеолошких
састава епохе3. Историја идеологија овде супституира политичку
историју: реч је о својеврсном премештању где се политичко као
догађајно у свом класичном значењу замењује политичким као
идеологијом, на нивоу проучавања структура. Фире (Furet) пак дуго
трајање примењује у једној веома специфичној "конверзији" револу-
ције, и оно му помаже да, уместо описа револуције, посегне за
њеним појмом4. У свакоме од ових "случајева" ради се о веома пло-
дотворном и креативном приближавању социологије и историогра-
фије. Ово приближавање сеже даље од пуке деобе глобалног погледа
на људско друштво, и подразумева способност и жељу историогра-
фије да узме учешћа у до јуче "забрањеној" теоријској рефлексији.

Но без обзира на ова несумњиво значајна постигнућа - која ће
се у овом раду приписати понајвише школи Анала - још увек се мо-
же наићи на "старе" аргументације, које тврде да је начелна, колико
и непремостива разлика између социологије и историје по основу
њихових метода5. Признаје се, додуше, да ове две науке имају исти

                                                          
1 Испореди крајње сумативни спис "Социолошка историја, или историјска соци-
ологија?" (Мilenković, 1994). Незаобилазно дело, када је о школи Анала реч, још
увек је студија Трајана Стојановића (Traian Stoianovich) French Historical
Method. The Annales Paradigm (Stoianovich, 1976). Новија студија, мада ни изда-
лека не тако исцрпна као Стојановићева, јесте Питер Беркова (Peter Burke) The
French Historical Revolution. The Annales School, 1929-89 (Burke, 1990).
2 Опсежније о Броделовој концепцији дугог трајања в. Помјан (Pomian, 1988) и
Вовел (Vovelle, 1988); такође и у мом раду "Фернан Бродел и дуго трајање"
(Milenković, 2001).
3 Види опширније у мом тексту "Средњовековни брак и идеологије у анализи
Georgesa Dubyja" (Milenković, 1995).
4 Види посебно "Франсоа Фиреово мишљење револуције" (Milenković, 2000).
5 Овде се не разматрају постигнућа новије историографије у англо-саксонском
окружењу, мада би такво истраживање имало смисла с обзиром да је реч о тра-
дицији која се, у поређењу са француском и немачком оријентацијом, темељи на
другачијим сазнајним амбицијама и вредносним опредељењима. У овом раду
расправља се пре свега о последицама преображаја унутар историографског
дискурса из угла француске историографске традиције, пре свега структуралне
историографије, одн. школе Анала. Разлози овој "једностраности" и фаворизова-
њу једне традиције на рачун осталих лежи, наравно, осим у (субјективној) огра-
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предмет, друштво. Но после ове констатације готово увек следи
ограда која упозорава да се историја друштвом бави на претежно
описни начин, чиме се ставља акценат на њену наративност и ане-
гдотичност. Социологија, насупрот, настоји да друштво опише и
објасни узрочно, чиме се наглашава њена објашњавалацка функција.
Рајмон Арон (Raymond Aron) тврди да се "социологија одликује на-
стојањем да се установе закони (или барем правилности или
општости), док се историја ограничава на приповедање догађаја у
њиховом појединачном следу (Aron, in: Riker, 1993, 239)"6. Тако је
историји својствен екстензиван и енциклопедијски приступ, док се
социологији приписују интензивност и аналитичност. Тиме се не
одриче могућност, па чак ни неопходност, поткрепе социолошког
теоријског знања сазнањима до којих се долази у окриљу историо-
графије, већ се само наглашава да су епистемолошка полазишта ове
две дисциплине различита.

По истоме схватању, једна од кључних последица ове разли-
читости јесу и преовлађујуће истраживачке техике које се примењу-
ју унутар сваке од поменутих наука. Мада упућена на упоредно-
историјски метод, а последњих деценија, у једном обновљеном зани-
мању, и на биографски метод и метод случаја7, социологијом ипак
доминирају квантитативне технике у истраживању друштвених поја-
ва. Историја се, са своје стране, традиционално користи квалитати-
вним изворима, који сведоче о непоновљивости појава које се у тим
изворима исказују. Кризна ситуација у којој се социологија нашла
шездесетих година, делимично узрокована и некритичком, готово
опсесивном употребом квантитативних техника, или, тачније, једног
њиховог аспекта, наиме анкетних техника, наметнула је потребу пре-
испитивања сврсисходности и сазнајних домета "квантофреније" ка-
ко се, у то време, изразио један од критичара. Отрежњење које је
уследило после ових критика резултираће свешћу о неопходности
оснажења и операционалне примене квалитативних техника, с једне,
односно интердисциплинарног повезивања са другим друштвеним
наукама, с друге стране.

ничености аутора овога списа, и у чињеници да је школа Анала, по ауторитати-
вном суду осталих истраживача, вероватно најутицајнија оријентација у исто-
риографији у последњих неколико деценија. О приликама у новијој немачкој
историографији в. Јирген Кока (Koka, 1994).
6 Бродел пак, са своје стране, каже: "Још мање верујем у то да историју и социо-
логију раздваја супротстављеност њихових стилова. Да ли историја више покла-
ња пажњу континуитету, а социологија дисконтинуитету? Неки су заступали то
гледиште, али како је то питање лоше постављено! (Brodel, 1992, 172)."
7 О обновљеној актуалности биографског метода у социологији види текст Ма-
рије Богдановић Biografski metod (Bogdanović, 1994, 121-178).
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Квантитативни приступ у историографији
Оно што је необично, и што заслужује да буде подробније

објашњено, је чињеница да се, у часу када се у социологији крити-
чки испитују ефекти до тада преовлађујуће квантитативних техника,
у историографији јавља занимање за квантитативни приступ. Ако су
учинци историзације социологије, између осталог, и свест о неопхо-
дности веће примене квалитативних техника и приступа, онда би со-
циологизација историје значила управо супротно: све већа окрену-
тост квантитативном приступу. Управо ће се, од шездесетих година,
појавити известан број историографских радова који се темеље на
примени овог приступа, да би потом уследила, за историчаре иначе
несвакидашња, дискусија о епистемолошким темељима историогра-
фског заната. Ове су расправе, опет, највећим делом потекле од
историографске школе Анала. Да би било јасније о чему је реч, укра-
тко ће бити изложене темељне поставке ове школе, односно оне ње-
не поставке које су од превасходног значаја за тему која се овде по-
креће.

У односу на задатке традиционално схваћене историографије,
припадници школе Анала револуционисали су два стандардна појма
који и конституишу историографију као дисциплину: појам догађаја,
и појам документа. У традиционалној историографији, у сасвим
строгом смислу, збитим се сматра оно што остаје на нивоу поједи-
начног, но што је интерсубјективно проверљиво. Пад владе или
абдикација краља, нека битка или мировни споразум, чак и када на-
говештавају или директно уплићу анонимне појединце или "масе",
увек се утврђују на основу докумената, као сведочанстава да се то
заиста и збило. Истини за вољу, културна и социјална историја, у
својим најразвијенијим видовима, увек су, у већој или мањој мери,
одступале од ове строгости, утолико што за догађај имају неки стил,
стање, или управо то кретање "маса". Но тзв. позитивистичка исто-
риографија задржаће амбивалентан однос према том виду историо-
графије, јер, што се више удаљава од чињеничности оличене у неком
писаном документу, у историографији је већи простор за филозо-
фско-историјске спекулације, што онда прелази границе хроничар-
ског бележења8. Догађај, иако је несводив на неки други догађај,
смешта се у оквир приче, те тако скуп "догађаја" добија смисао и
значење у оквиру једне наративне организације, која почива на за-
плету (Riker, 1993). Јер, како вели Фире, "догађај је несхватљив. Он
је као онај камичак који сам покупио на плажи: без значења. Да би
стекао неко значење, потребно је да га укључим у сплет других дога-
                                                          
8 О тзв. "документарној револуцији" у историографији, као и о критици позити-
визма у историографској традицији в. Жак Ле Гоф (Jacques Le Goff, 1988).
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ђаја, у односу на који ће добити смисао: то је функција приповести
(Fire, 1994, 96)". Тако је задатак историчара да, што је могуће преци-
зније и поузданије попише след догађаја на тој замишљеној скали
времена. Догађај је оно што следи иза претходног, односно оно што
претходи наредном. Утврдити место сваког елемента на овом конти-
нууму, то значи сачувати континуалност времена, чак и када је реч о
"дисконтинуираном" континуитету, односно збрци која настаје када
се на том замишљеном континууму  јави догађај који ремети, или са-
свим пориче претходно стање, односно његову телеолошку интели-
гибилност. Штавише, управо ти скокови, преломи, афирмишу ваља-
ност једнолинијског модела, јер потврђују сувереност догађаја у ње-
говој појединачности. Реч је о поступку, у којем се дисконтинуирано
описује на начин континуираног (Fire, 1994, 85).

Криза у којој су се у једном тренутку обреле друштвене науке,
а међу њима и историја, највидљивије се исказала увиђањем да ова-
кав, једнолинијски модел у историографском поступку није више до-
вољан да објасни историјска догађања. Увидеће се да наречени мо-
дел почива на прогресистичкој слици напретка, иза које, по правилу,
стоје наивна телеологија и вредносно обојена предубеђења. Нера-
вномерност у развоју појединих географских подручја, у различитим
временским секторима европске историје, а потом видљиво назадо-
вање неких од тих сектора, појавиће се као празнине, а ове није мо-
гуће објаснити применом модела позитивистички оријентисане исто-
риографије. Сходно томе, и чувене историјске периодизације изгу-
биле су на својој ваљаности. Ово је посебно симптоматично за пе-
риодизације унутар марксистичког дискурса о закономерности исто-
ријског развитка. Будући да се више не може сасвим извесно тврди-
ти да је оно што претходи на нижем ступњу историјског развоја оно-
ме што следи, поставило се питање критеријума тих периодизација.
У једној скорашњој тези, чији је предмет поновно промишљање твр-
дње да је феудални тип друштва у еволутивном смислу изнад анти-
чког, показаће се да једна темељна историјска анализа свакога од тих
типова, мора почивати на ономе, што се, у социолоском речнику,
зове показатељи друштвеног развоја (Antonić, 1994). Ти показатељи
увек уводе у игру више од једног, а најчешће већи број индикатора
претпостављеног развоја. Другим речима, одустајањем од једноли-
нијског модела, историја ће се окренути дисконтинуитетима, одно-
сно одступајућим, паралелним или бочним структурама у оквиру не-
ке шире, најчешће глобално схваћене структуре. Рана социјална и
економска историја Февра (Febvre) и Блока (Bloch) наговестиће ову
оријентацију, која ће се, неколико деценија касније, исказати код
њихових следбеника као занимање за историју структура. Бавећи се
тако мноштвом структура у оквиру једног глобално схваћеног поре-
тка, историчар описује континуитете на начин дисконтинуираног
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(Fire, 1994, 85). У методолошком смислу, то значи да догађај није
више неупоредива и несводива датост. "Догађање" великих лично-
сти, које у традиционалној историографији одређује судбину чита-
вих народа, са становишта историјске демографије, рецимо, тек су
појединачни случајеви који се утапају у демографску серију. "Цела
демографија је заснована на једном апстрактном егалитаристицком
постулату, по коме је Наполеоново рођење исто толико значајно ко-
лико и рођење било кога од његових будућих војника (Fire, 1994,
104)." Другим речима, оно што историчар узима као догађај, зависи-
ће од његовог личног избора, али је необично важно нагласити да
одсад тај избор одређује теоријска претпоставка која му претходи.

Самим тим, долази до промене у схватању и употреби докуме-
нта у историографској разради. Оног тренутка када почне да испиту-
је кривуљу неке структуре, све једно да ли су то демографска крета-
ња, брачна контрацепција или раст цена, историчар посеже за доку-
ментима који су другачије врсте од оних којима се служи традицио-
нална историографија. Или боље, реч је о истим изворима, који се
сада обликују, преуређују на нешто другачији начин. Он мора да до-
пре до стандардизованих и међусобно упоредивих података, који
сведоче о релативној стабилности неке структуре, или претпоста-
вљеног односа на нивоу те структуре, или односа одн. групе односа
на различитим нивоима система, или између структура унутар тог
система. Примена статистичких поступака омогућују му увид у се-
рије односа или појава за један одређени просторно-временски се-
ктор прошлости.

Употреба квантитативних показатеља подстакнуће настанак и
развој квантитативне или серијалне историографије, што је она
област историографије у оквиру које се преовлађујуће примењује
квантитативни приступ. Серијална историја интензивније се развија
од шездесетих година, а њен најистакнутији представник је Пјер
Шони (Pierre Chaunu). Но пионирских, па и веома успелих покушаја
на овоме пољу има и од раније. Име које се најчешће помиње у вези
са овом "иновацијом" у историографији, барем када је о француској
традицији реч, је име Ернст Лабруса (Ernest Labrousse). Лабрус је
између два рата објавио неколико дела која се баве кретањем и ана-
лизом цена у Француској, у оквиру своје замисли о коњунктуралној
историји. Крећући се у домену економске историје, веровао је да се
проучавањем коњунктура, као цикличких кретања, могу објаснити
не само економске правилности него и шире схваћена структурална
кретања, духовне појаве, институције, борбе класа, укратко, глоба-
лно друштво. "Другим ријечима Labrousse је креирао 'социјалну' хи-
сторију која се темељи на кретању цијена (Gross, 1980, 199)." Поред
Лабруса, и диркемовац Франсоа Симјан (François Simiand) афирми-
ше квантитативни на рачун до тада преовлађујућег квалитативног
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приступа у историографији, такође на подручју цена и економског
живота. То је период у којем се увиђа значај статистичких поступака
у прикупљању и обради историографске грађе, и то не само у доме-
ну економског живота, већ и у осталим областима историографског
рада. Тако је статистика "добила пуно право грађанства у хисторији.
Постала је легитимна метода на готово свим подручјима хисторије,
нпр. у политичкој хисторији (статистика изборâ), у културној хисто-
рији (статистика школства) (Gross, 1980, 265)".

Треба још споменути и Пјер Губера (Pierre Goubert), који је
био Лабрусов ученик, и који је "открио" могућност да се парохијски
регистри квантификују, на основу чега је изградио серије које је
применио у истраживању демографских структура, и тиме отворио
простор и за историјску демографију9.

После другог светског рата, а интензивније крајем педесетих,
и током шездесетих година, рефлексија о дометима и употреби
квантитативног приступа у историографији указаће на могућности
повезивања квантитативне историје са теоријским моделима преузе-
тим од економске и социолошке науке, као и са теоријом информа-
ције (Gross, 1980, 266). Тако се домети примене квантитативног при-
ступа проширују заиста на све области историографског рада, због
чега ће Пјер Шони исковати назив серијална историја. Док је за ква-
нтитативну историју карактеристична примена статистичких и мате-
матичких модела у домену економског живота, серијална историја
значила би проширену примену овог приступа на све области људ-
ског живота и друштва. Основно обележје серијалне историје јесте
покушај да се - наравно, тамо где је то могуће, с обзиром на врсту и
квалитет извора - изграде нумеричке базе података, превођењем ква-
литативних обележја у бројчане вредности, на основу чега се граде
серије, као уређене базе података којима се потом манипулише мн-
ого елегантније него са појединачним квалитативним обележјима
(Gross, 1980, 264-281). Тако серијална историја "треба да замијени
'неухватљиви догађај' позитивистичке хисторије правилним пона-
вљањем одабраних података конструираних на темељу могућности
њихове успоредбе (Gross, 1980, 267)".

Ови поступци имају неколико важних последица, као што
отварају читав низ епистемолоских проблема, са којима се истори-
чар до сада није сусретао. По Франсоа Фиреу, примена квантитати-
вног приступа, одн. серијалне историографије, преуређује историча-
реву документацију на следећи начин.
                                                          
9 "Његова књига о Бовезију, малој области на северу Француске, дала је пример
месне монографије, на темељу потпуно материјалне, серијске, друштвене
историје..." (Le Roa Ladiri, 1986, 46-47).
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Он прави разлику између три групе квантитативних извора. У
прву групу, по Фиреу, спадају извори који се могу назвати структу-
рално-нумерички, и који су такви и по свом настанку, и по својој
употреби од стране историчара. "На пример, регистри француских
парохија за историчара демографа, индустријске или земљорадничке
статистичке анкете из XIX века у француским префектурама за исто-
ричара економисту, или подаци о америчким председничким избо-
рима за стручњака за социјално-политичку историју (Fire, 1994, 82)."
Будући да се сврха и услови настанка тих извора поклапају са обла-
шћу занимања историчара, они изискују тек минималну корекцију,
уз минимум непоузданости.

Другу групу извора, по овом аутору, чине такође структура-
лно нумерички, "али од стране историчара на супститутиван начин
употребљени извори, како би се нашао одговор на питања која су по-
тпуно страна првобитном пољу њиховог истраживања (Fire, 1944,
82)". Овде је реч о квантитативним показатељима, који нису настали
у ону сврху у коју их историчар примењује. Фире као пример наводи
анализу сексуалних понашања на основу парохијских извештаја,
анализу социо-професионалне структуре на основу фискалних сери-
ја, итд. "Историчарев рад овде наилази на двоструку тешкоћу: он
треба да одреди своја питања утолико пажљивије, уколико доку-
ментарна грађа није прикупљена у њиховој функцији, па се, према
томе, непрекидно поставља проблем њене 'пертиненције' у односу на
њих. И најчешће мора потпуно да реогранизује ту грађу да би је
учинио употребљивом: али радећи то, он је чини још произвољни-
јом, па према томе и спорнијом (Fire, 1994, 82-83)."

Најзад, трећу групу извора чине извори који нису квантитати-
вног типа, али који се примењују на квантитативан начин. Они ће се
овде назвати квалитативни двоструко-супститутивни извори, јер
их историчар заиста и користи на двоструко супститутиван начин.
"Он треба да одреди њихово заједничко значење, у односу на питање
које поставља; али и да их реорганизује у серије, то јест упоредиве
хронолошке јединице, по цену рада на стандардизацији који је очито
још сложенији него у претходном случају (Fire, 1994, 83)." Унутар
ове, двоструко супститутивне групе извора, могу се даље разликова-
ти две подгрупе: а) извори који нису нумерички (дакле квалитати-
вни) али јесу серијски, и б) извори који су квалитативни и несе-
ријски. Прву подгрупу ових извора могуће је квантификовати, и Фи-
ре наводи пример брачних уговора који могу бити показатељи ендо-
гамије, социјалне покретљивости, итд. Другу подгрупу извора је, по
Фиреу, "изузетно тешко организовати у серије и стандардизовати -
као што су административни или судски извори о којима смо горе
говорили, или пак иконографски остаци који сведоче о ишчезлим
оданостима (Fire, 1994, 83)".
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На основу овога може се видети да историчар, пошто усвоји
процедуре прикупљања, класификације и обраде одн. тумачања из-
вора од својих колега социолога наилази на исте тешкоће са којима
се суочава и социологија. Опажање заједничких обележја у извори-
ма, могућности и ограничења њихове упоредивости пошто се та
обележја квантификују, само су неки од проблема у социолошкој ме-
тодологији и теорији. Овде су тешкоће метода тесно повезане са те-
шкоћама теорије, што је на примеру социологије друштвеног развоја
посебно уочљиво. Одабир релевантних индикатора или показатеља
друштвеног развоја зависи колико од квалитета званичне статистике
и искуствене евиденције настале за потребе истраживања, толико и
од теоријског оквира унутар којег се ти показатељи тумаче. Тиме је,
на сличан начин као и у социологији, и у историографском раду на-
глашен моменат историчареве интервенције у изворима, одн. у чи-
њеницама које су у тим изворима садржане10, као и у интерпретацији
показатеља до којих се у тој манипулацији долази. Ова ситуација
присутна је, дакако, у сваком историографском раду. Али је у овом
случају, када је реч о социологизацији историје, тај моменат посебно
наглашен, јер се ради о томе да се појам историјске чињенице
конкретизује, како каже Тополски (или, боље би било рећи операци-
онализује) као појам друштвене чињенице, "који је ушао у употребу
пре свега преко Диркемове школе и структуралистичке (функциона-
листичке) социологије. Онако као што социологија има да истражује
своје друштвене чињенице, тако и историја има (да истражује) своје
историјске чињенице (Topolski, 1984, 222)".

Повезивање теорија
Теоријске последице приближавања историографије социоло-

гији, или онога што би се, у дискурсу о школи Анала, могло назвати
социологизацијом историје, логично произилазе из истраживачких,
или методолошких последица у ужем смислу. Квантитативна одн.
серијална историја омогућавају преуређивање великог броја извора,
који се тако претварају у базе података у облику серија. Као и у со-
циологији, економији, демографији, те серије изискују тумачења,
                                                          
10 "Али, сусрећемо се и са доста јаком тенденцијом да се појам историјске чиње-
нице третира искључиво као научна конструкција, тј. да се говори само о исто-
риографској чињеници и не трага се за оним што би јој непосредно одговарало у
историјској стварности. Први од ових приступа карактеристичан је за по-
зитивизам, који је уосталом и увео појам историјске чињенице у методологији
историје; други приступ повезује се са антипозитивистичком реакцијом стру-
ктурализма, тј. са оном рефлексијом о историјском сазнању која подвлачи акти-
вну улогу субјекта сазнања у 'стварању' истраживане стварности (Topolski, 1984,
218)."
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иначе саме за себе не казују ништа. На овом месту историографија
се сусреће са искушењем објашњења. Интерпретација квантитати-
вних показатеља подразумева теоријско образовање, ако не већ и ма-
штовитост. Клио овде као да прекорачује границе наративности одн.
разумевајућег описивања, тј. онога што се у деветнаестом веку, међу
романтичарима, а и код Вебера (Weber), називало разумевањем. Нај-
зад и данас: реч је о поступку које подразумева, између осталог, уду-
бљивање у смисаоно понашање актера у одређеној социјалној ситу-
ацији. Историја менталитета као да укида разлику између објашње-
ња и разумевања, између идиографског и номотетског, избором тема
као што су историја детињства, смрти, сексуалности, старости. Ари-
јесова (Ariès) "Историја детињства" добар је пример за једну досле-
дно социолошку процедуру у истраживањима интеракција сензиби-
литета који је врло лични, са системом који путем различитих меха-
низама (културног, идеолошког, педагошког, економског) делује на
формирање и развој тог сензибилитета. Фукоова (Foucault) "Истори-
ја сексуалности" написана је у најбољем аналистичком маниру, где
се сензибилитету приступа као објекту: сексуалност овде је скуп
пракси, путем којих се систем субјективизира на нивоу телесности
појединца. Али и обрнуто: сексуалност у којој се појединац десубје-
ктивизира у поступцима који попримају функције машине, функције
система. Фуко показује да је тај скуп пракси наметнут, и да је реч о
увежбавањима ради укључивања у поредак. Његов "Настанак затво-
ра" разоткрива сву изопаченост педагогије, и институција које стоје
иза ње; оне разоткривају, у једном археолошком генеалогозирању,
перверзност система, производњу аномије. Затвор, школа, лудница:
изокренути Диркем, где патолошко замењује нормално.

Ово повезивање "уопштавајућег" и "поједињавајућег" видљи-
во је не само у домену историје менталитета. Броделова концепту-
ализација која полази од историје дугог трајања, и која се операцио-
нализује на нивоу цивилизација, обрнут је, али подједнако плодотво-
ран случај у поређењу са претходним. Ако је код историје ментали-
тета на делу увођење социолошког проседеа, где се сензибилитети
епохе као индивидуални и колективно-психолошки садржаји обја-
шњавају посредством структуре система, одн. институција у којима
се ови сензибилитети окоштавају и преносе, код Бродела се нуди је-
дан један просторно-временски модел, који је веома погодан за тео-
ријско промишљање колективних творевина као што су цивилизаци-
је. Утицај Броделове концепције, као и њена употребљивост, могу се
видети код Имануела Волерштајна (Immanuel Wallerstein). Наста-
вљајући се на Броделове радове на том пољу, Волерштајн тумачи ка-
питализам као цивилизацију која поприма светске, односно глобалне
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размере11.
Школа Анала, пре свега посредством Лисјен Февра, утицала је

једном у суштини структуралистичком методом (или се барем ана-
листичка концепција на том месту таквом показала) у семиолошком
крилу "француске нове критике" коју представља Ролан Барт (Roland
Barthes). Овом методом књижевној критици понуђена је једна "на-
учнија" естетика, у којој се уметничко дело више не анализира и не
процењује у односу на догађаје, "збивања", датуме, нити пак као пу-
ки "одраз" нечега. Уметност јесте означавање стварности, али ти
знакови са небројено су садржаја. "Постоје два континента: с једне
стране - свет, обиље политичких, друштвених, економских и идеоло-
шких факата; с друге стране - дело, наизглед усамљено, увек амбива-
лентно, јер дозвољава истовремено више значења (Bart, 1979, 114)."
Историја књижевности такође трпи последице догађајног ропства, и
треба је заменити новом. Није чудо што се у том праведном свргава-
њу Барт позива на Февра. "Погледајмо неку историју књижевности"
каже Барт, "(било коју: овде не набрајамо резултате, већ се бавимо
статусом науке); она од историје има само име: то је, у ствари, низ
монографија, од којих свака углавном обухвата једног аутора и њиме
се посебно бави; историја се овде своди на приказ низа издвојених ли-
чности, једном речи, то није историја већ хроника (Bart, 1979, 114)."

"Нова" књижевна критика – као својеврстан пандан новој
историји, историзовала би изнова све оно што остаје незахваћено у
том помало заслепљеном бављењу аутором као појединцем. Био-
графско и анегдотско говоре можда о аутору али не и о делу. Да би
се сазнало нешто више о делу, требало би се више бавити средином.
Али, поново, не на начин историзујуће историје, која средину пред-
ставља као скуп биографија, "анегдота о извесним везама", итд. Сре-
дину треба схватити "више органски, више анонимно, као делокруг
једног начина мишљења, имплицитних табуа, 'природних' вредно-
сти, материјалних интереса групе људи повезаних истоветном или
комплементарном функцијом", каже Барт (Bart, 1979, 116). У супро-
тном, "ако се претерана пажња посвећује аутору, ако се геније по-
сматра са сувише предусретљивости, тада ће се читава средина ра-
спршити у анегдоте, у књижевне 'шетње' (Bart, 1979, 117)". Нема пу-
но истраживања која би била узор за овакав, у суштини, тежак
програм. Лисјен Февров "Рабле" је, међутим, добар пример.

                                                          
11 У питању је Волерштајнов "Сувремени свјетски систем" (Wallerstein, 1986).
Овде Волерштајн, већ у уводу, у првој реченици, усваја Броделову категорију
цивилизације (као структуре), као и оквир дугого трајања: "Промјена је вечна.
Ништа се не мијења. Оба су клишеа 'истинита'. Структуре су они кораљни гре-
бени људских односа који стабилно постоје током размјерно дугих временских
раздобља. Но и структуре се рађају, развијају и умиру (Wallerstein, 1986, 13)."



114

Овај програм подразумевао би, даље, бављење публиком којој
је дело намењено: какав је њен социјални састав? из којих мотива је
одлазила у позоришта? Зашто се плакало на Расинову "Беренику"?
"Било би пожељно да нас сузе изазване Береником обавесте не само
о ономе који их је изазивао већ, такође, и о онима који су их проли-
вали, да добијемо историју плакања, да се почев одатле, и постепено
освајајући остала обележја, опише читава осећајност (ритуална или
стварно психолошка) раздобља… (Bart, 1979, 118)." Па потом, истра-
жити какво је интелектуално образовање публике, што би подразу-
мевало једну (помоћну) историју педагогије, одн. историју францу-
ске просвете. Најзад, најшири оквир, следом упутстава Лисјен Фе-
вра, на кога се Барт непрестано позива у покушају да успостави ци-
љеве једне могуће историје књижевности, јесте оквир колективног
менталитета. Укупно узев, потребна је, по његовом мишљењу, ради-
кална промена у домену књижевне историје, која би ову најзад
укључила у промене које се опажају у хуманистичким наукама гене-
рално. "Дакле, историја може да се постави само на разини књиже-
вних функција (производња, општење, трошење), а не на разини по-
јединаца који су их вршили. Другим речима, књижевна историја је
могућна само ако постане социолошка, ако се занима за делатности
и установе, а не за појединце. (…) Дакле, реч је о томе да се књиже-
вна историја коју данас имамо подстакне на радикалан преображај,
раван ономе у коме је од краљевских хроника постала историја у
правом смислу (Bart, 1979, 122)12." Промена тежишта условљава
промену теоријског кључа. Ако центар није више појединац, већ
институције или колективитети, односно функције које оне имају у
стварању и потрошњи уметничког дела (овде књижевног), онда би се
требало позабавити и историјом тог стварања. Без даљег улажења у
Бартову аргументацију, јер би се тиме отворило посебно питање о
могућностима књижевне критике као науке о књижевности, дово-
љно је очито да се Феврове амбиције разумевања делâ у контексту
средине, код Барта очитују као једна социологија књижевности, од-
носно, шире, као социологија уметничког стварања.

Историја менталитета, као и историја "система вредности"
одн. социолошка историја идеологија, будући да трагају за дубљим
поривима и узроцима у обликовању менталних, интелектуалних и

                                                          
12 "Употпуњавање наших књижевних хроника извесним новим историјским за-
чинима", каже он даље, "неким непознатим извором или обновљеном биографи-
јом, не би ничему служило: сам оквир мора да се разбије, предмет да се пре-
образи. Одсећи књижевност од појединца! Види се, то је насилно чупање, пара-
доксално. Али историја књижевности могућна је само по ту цену; можемо чак
рећи да ће историја књижевности, нужно сведена на своје институционалне
оквире, постати историја у правом смислу (Bart, 1979, 122)."
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идеолошких структура одређене епохе, умногоме су подударни са
социологијом сазнања. Као и социологија сазнања, и ове области
историографског истраживања полазе од претпоставки о ширим, ко-
лективним, најчешће и институционално утемељеним изворима
устоличења и преношења ставова, веровања и мишљења који, на ра-
зличитим нивоима друштвене структуре, утичу на идентитет неког
друштва. Па и на структуру и путеве знања као колективне праксе
која се, у том друштву, производи, репродукује и преноси током ду-
гог времена. У једином домаћем, систематском и теоријски развије-
ном покушају да се одреде главни задаци, циљеви и поступци социо-
логије сазнања, Војин Милић наглашава "неопходност што тешњег
повезивања с историографским проучавањима сазнајних делатности.
Ово начело, разумљиво, важи и за проучавања улоге идеја и знања у
друштвеној свести прошлих времена (Milić, 1986, 763)".  Милићева
замисао о социологији сазнања, као проучавања "развоја рациона-
лно-искуствене мисли о стварности и могућностима њеног мењања у
складу с људским потребама и тежњама у току целокупног постоја-
ња људског друштва (Milić, 1986, 413, подв. П.М.)", укључује међу-
тим у себе не само историјску перспективу, као општу и полазну
основу у бављењу идејама које, током времена, "реагују" са дру-
штвеним групама, институцијама, "друштвеним условима". Већ и
проучавање идеологија, као врло специфичних структура које, у ра-
зличитим облицима, утичу на креирање не само одређене заједнице,
него и на свест, колективну рефлексију, знање које та заједница про-
изводи о себи самој. Дакле, и на науку, или на оно што Војин Милић
зове "рационално-искуствена мисао о стварности". "У појам дру-
штвених услова, неповољних за развој сазнања", каже Милић,
"укључен је, бар у могућности, целокупни основни садржај критике
идеологије; уједно се тиме искључују гледишта која идеологију и
друге сметње у развоју раионално-искуствене мисли објашњавају ра-
зним неисторичним схватањима људске природе, па су тако сама
идеолошка (Milić, 1986, 414)." Замисао Жоржа Дибија, изложена у
његовим радовима "Три реда или имагинарни феудализам" и "Витез,
жена и свештеник", као и у тексту "Социјална хисторија и друштве-
не идеологије" не разликује се пуно од овог, истина тек начелног
става. Разлика је у томе што Диби идеологије не види једино као
"неповољну" или отежавајућу околност у порасту знања, већ као (ис-
тина за одређени, феудални тип друштва) покретачку, па тиме
истовремено повољну и неповољну околност. Утолико је Милићево
имплицитно одређење идеологије, као искључиво отежавајућег фа-
ктора у развоју рационално-искуствене мисли о друштву, круће, и
краће. Нема никаквог разлога да се идеологија, као "искривљена
свест" увек прогласи за фактор назадовања, тим пре што се и само
знање, које у себи увек и неизоставно садржи и идеологију, код Ми-
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лића схвата процесуално, као са-знање. А цела област као социоло-
гија сазнања. Ако је реч о проучавању једне процесуалности, а тиме
и интеракције, несувисло је тако битном садржинском елементу те
процесуалности, као што је идеологија, приписати једнозначну и је-
дносмерну улогу. Дибијева истраживања на том пољу, где се идео-
лошки састави као системи веровања па и, уопштено, погледи на
свет, сагледавају у међуделовању са осталим елементима друштвене
структуре, показују спојивост историјског са теоријским мишље-
њем; као и да ће социолошко разумевање прошлости зависити мање
од наводних објективних тешкоћа повезивања историографије са со-
циологијом, а све више од теоријског образовања историчара. Сво-
јим примером школа Анала установила је готово стандард који ће, у
будућности, обавезивати историчаре на теоријску обавештеност, као
што их, већ сада, лишава теоријске наивности.

Заузврат, историографија одн. историјска наука поспешује де-
провинцијализацију социологије, и то вишеструко. Најпре, искустве-
ном одн. садржајном провером социолошке теорије, која треба да
покаже да ли та теорија "ради" или "не ради" на историјском матери-
јалу13. Потом, укључивањем социолошких теоријских концепата у
историографска истраживања, која тиме, у извесном смислу, пред-
стављају одраз, огледало за социолошку "потенцију", ако може тако
да се каже, на подручјима која или не припадају социологији, или за
која социологија није довољно заинтересована.

Да ли су наративистичке основе историографије аргумент
против њене научности?

Темељно питање које се, после овог сажетог разматрања гото-
во спонтано поставља, јесте: да ли тиме што је мање наративна,
историја постаје више научна, одн. да ли је, када је "научнија", ма-
ње приповедачка? Питање, које, као у огледалу, корелира овом је
следеће: да ли је једина залога за научност социологије њено "непри-
стајање" на наративност, одн. да ли је више научна када је мање
експликативна? Ова два питања не потпадају под аналогију, него
произилазе из истог извора, из исте знатижеље за судбину човека и
људског друштва. Одговор на њега премашио би одговор на питање
о могућностима историјске социологије. Јер, историјска социологија
                                                          
13 Правећи разлику између истраживања и писања повести, Хабермас каже:
"Истраживање повести има инструменталну улогу. Оно не мора да буде у слу-
жби писања повести; као друштвено-научно истраживање оно се исто тако до-
бро може применити за проверавање (и даље развијање) друштвено-научних ка-
тегорија. У том смислу истраживање повести представља добар коректив вре-
менског, регионалног и предметног провинцијализма владајућих друштвених
истраживања (Habermas, 1984, 122)."
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свакако је могућа: већ прилика да се о њој расправља сведочи о
томе. Поред школе Анала, у једном ширем расправљању свакако би
требало прокоментарисати добар део европске деветнаестовековне
историографије, духовно-историјске и културалистичке школе, и
Вебера (Weber), који је социологију једино и замишљао као исто-
ријску, и код кога је историја сва социолошка. У извесном смислу,
социолошка историја покушај је одговора на то питање, собом са-
мом: наука која би сачувала за себе ту драж да објашњава преприча-
вајући, а да притом буде и теорија (која објашњава не препричавају-
ћи!), испунила би захтев не само за "спајањем" историје и социоло-
гије, већ и за потпуним објашњењем људског друштва. Крајњи ске-
птицизам веновског, односно крајњи оптимизам броделовског типа,
представљају две крајности у могућем одговору на то питање. Ако
се пак подсети на то да је задатак и циљ науке не само да објасни,
него и да предвиди, онда је Броделова синтеза немогућа: историја
није позвана да предвиђа, али јесте да саветује, и подучава.

Или је питање дисциплинарног разграничења питање језика:
дискурс који су, од хуманистичке и философске традиције, наследи-
ле друштвене науке, а потом и унапредиле у различитим "фузијама"
током овога столећа, такође одређује статус тих наука. Можда је
коректније говорити о различитим типовима дискурса, који су усло-
вљени колико научним, толико и језичким захтевима. Ако је питање
о могућностима социолошке историје аналогно оном о могућности-
ма историјске социологије, и ако се оно протеже на могућност пове-
зивања и уједињавања историје и социологије (па и, како би Бродел
желео, свих наука о друштву, које би тиме, у оквиру тог јединства,
постале помоћне дисциплине), онда је то питање или лоше поста-
вљено, или би захтевало одречан одговор. То "спајање", па и "глоба-
лно повезивање" у јединствени корпус хуманистичких наука избри-
сало би чар разлике: оно не само да није могуће, него није ни кори-
сно. Потпуна теоретизација историографије лишила би и социологе
оног обиља света живота, како би то рекао Јирген Хабермас
(Jürgen Habermas), и оставила их изгубљене пред вратима сутрашњи-
це. Ако би се писање повести лишило нарације, нестала би и про-
шлост. Једино нарација ту прошлост чини блиском и разумљивом,
па и замисливом: историја је најближа људском доживљају стварно-
сти, па на такав начин, збиља и најистинитија. Она би постала нера-
зумљива, на онај лош начин на који је то и социологија - својим
изопштењем догађајâ - којима се међутим, теоретишући о њима, та-
кође бави.

Напротив, имало би смисла прихватити и развити обиље
жанрова који се јављају унутар тог Језика, одн. скупа знања које се
организовано кумулира под именом различитих наука. Ово жанро-
вска разноврсност значила би истовремену теоријску разноврсност,
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добру претпоставку за исписивање те, малармеовски речено, је-
динствене Књиге о човеку. Припадници и следбеници школе Анала,
у својим најбољим постигнућима, у радовима Бродела, Дибија,
Франсоа Фиреа, на нивоу теорије средњег обима успешно спајају
историјску експликативност одн. приповедност са теоријском
концептуализацијом. У том погледу, ови радови несумњиво су соци-
олошки. Ако се, међутим, подсети на Броделово питање - "да ли је и
може ли историја која тежи да се уздигне до науке да буде питање
стила и књижевне моде? (Brodel, 1992, 36-37)" (па и одговори на ње-
га афирмативно), онда су ови радови и социолошки, али и књижевни
(па тиме и пријатнији од скамењених социолошких категоризација!).
Наука хоће да говори истину, а истина често, како тврде психолози,
није пријатна. Историографија је реткост коју треба сачувати, јер
поседује то лепо својство да (понекад!) говори истину, а да та истина
(такође понекад) не буде непријатна. Питање стила и књижевне моде
овде је неизбежно, јер се бави нечим што је "довољан", а све више и
"неопходан" услов, у садашњој логици развоја друштвених наука.
Успешна историографија, као и успешна социологија, подразумевају
готово увек и успешан стил: Мишле (Michelet), као и Диркем,
Бродел као и Рајт Милс (Wright Mills), Диби, као и Мишел Фуко,
спајали су, свако на свој начин, теоријску плодност са добрим писа-
њем. Хеуристичка плодотворност њихових идеја почива на стилу,
колико и на теоријској убедљивости. И то је она веза ових наука са
хуманистичким залеђем, која допушта да и научно писмо може бити
добро писмо.
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THEORETICAL-METHODOLOGICAL IMPLICATIONS OF CHANGES IN
THE HISTORIOGRAPHIC DISCOURSE

Summary

This article discusses the consequences of changes within historiographic
discourse from the point of view of French historiographic tradition, before all
structural historiographic, that is the school of Anal. The reasons for this 'one-sided'
favouring of one tradition undermining the rest lies of course, besides in (subjective)
limitations of the author of the article, also in the fact that the school of Anal,
according to the judgment of other researchers, is the most influential orientation in
the historiographic in the last couple of decades.
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