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ЈИР ГЕН ОСТЕР ХА МЕЛ

У ПО ТРА ЗИ ЗА XIX СТО ЛЕ ЋЕМ

I

Тра га ти за сто ле ћем, рас пи ти ва ти се о ње му, ис пи ти ва ти где 
се оно на ла зи – то зву чи као екс цен трич на иде ја. Ко је ика да из гу-
био сто ле ће? На па мет па да ју два раз ли чи та крив ца: сто ле ће мо же 
да по то не у ко лек тив ни за бо рав. То се де ша ва с вре ме на на вре ме. 
Ве ли ки вре мен ски од се ци, пре пу ште ни бу ду ћим по ко ле њи ма, 
мо гу да не ста ну из би ло чи јег се ћа ња из у зев из се ћа ња ма ле не кли-
ке ан ти ква ра и про фе си о нал них ар хи ва ра. По не кад, ве о ма ду га 
вре мен ска раз до бља бри шу се из на ци о нал не све сти. Сто га Ки не-
зи, и мно ги исто ри ча ри ме ђу њи ма, мр зе да се под се ћа ју XIX ве ка, 
епохe лишенe сја ја и по стиг ну ћа; вре ме на, ба рем на из глед, им пе-
ри ја ли стич ког по ни же ња, про ма ше не мо дер ни за ци је и кул тур не 
не плод но сти. Чи та ви на ро ди мо гу да при жељ ку ју за бо ра вља ње 
де ло ва вла сти те про шло сти.

Исто ри чар је дру ги мо гу ћи узрок гу бит ка и по гре шног при-
сту па сто ле ћу. Као по је дин ци ма, ње му или њој се мо же де си ти да 
про пу сте да схва те пред мет свог ис тра жи ва ња, да бу ду не у спе шни 
у об ли ко ва њу при по ве сти, од го ва ра ју ће ис тра жи вач ке осно ве или 
чак и до бр ог ар гу мен та. У це ли ни, исто ри ча ри као ор га ни зо ва на 
ди сци пли на за не ма ру ју од ре ђе не пе ри о де у ко рист дру гих. То је 
при род но и за ти ме не тре ба жа ли ти. Зби р ни из бор те ма увек од-
ра жа ва ши ре тен ден ци је ин те ре со ва ња јав но сти и ака дем ске скло-
но сти. Ду го роч но, по вре ме на по нов на про це њи ва ња те же да бу ду 
пра вич на пре ма за бо ра вље ним сто ле ћи ма.

Скри ве но или укра де но сто ле ће ко је је ов де у пи та њу је сте 
де вет на е сто на кон ро ђе ња Ису са Хри ста, или „на ше ере”, и те шко је 
по ве ро ва ти да се оно ика да из гу би ло, из у зев у слу ча ју Ки не и још 
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не ко ли ко тра у ма ти зо ва них зе ма ља. Исти на, чи ни се да су се исто-
ри ча ри по ма ло умо ри ли од ба вље ња вре ме ном из ме ђу смр ти Џор џа 
Ва шинг то на и кра љи це Вик то ри је. Осам на е сто сто ле ће је дра же 
тре нут ним осе ћа њи ма а XX век, на кон што је ка лен дар ски за вр-
шен, са да је у сре ди шту ин тен зив ног ис тра жи ва ња. Ипак, ко нач на 
про це на би, по свој при ли ци, до шла до за кључ ка да по то ња по ко-
ле ња ни су ни је дан дру ги пе ри од у свет ској исто ри ји те мељ ни је 
ис тра жи ла од XIX сто ле ћа. Исто ри ча ри су пре вр ну ли го то во сва ки 
ка мен у не мач ком цар ству (Ka i ser re ich) или у Аме рич ком гра ђан-
ском ра ту, док вик то ри јан ци ни су ни ка да из гу би ли свој сна жан 
ути цај на ма шту Ен гле за, баш као што се и Меј ђи пе ри од на кон 
1868. и да ље сма тра из во ром чи та ве по то ње ја пан ске исто ри је.

Осим то га, из ван му зе ја је оста ло у жи во ту мно го ви ше из XIX 
ве ка не го из би ло ко јег ра ни јег раз до бља. Мно ги ве ли ки гра до ви 
на сва ком кон ти нен ту и да ље но се знак де вет на е сто ве ков ног пла-
ни ра ња и гра ђе ња. Ми и да ље жи ви мо на ве ли ким на уч ним и тех-
но ло шким до стиг ну ћи ма те епо хе: фо то гра фи ја, ау то мо бил и ра дио 
још увек по чи ва ју на прин ци пи ма ко је су от кри ли њи хо ви пр во-
бит ни про на ла за чи. Со ци о ло зи, лин гви сти, пси хо а на ли ти ча ри, фи-
зи ча ри, ло ги ча ри и не ко ли ци на еко но ми ста исто риј ског усме ре ња 
ду бо ко по шту ју осни ва че сво јих дисцпли на из вре ме на пре 1914. 
го ди не. Ако је да нас још ишта жи во од кла сич не ли те ра ту ре За па-
да, он да том на сле ђу при па да ју ре мек-де ла од ро ма на Џејн Остин, 
пре ко Фло бе ра, Мел ви ла и Тол сто ја до ра них ра до ва То ма са Ма на, 
де вет на е сто ве ков не опе ре од Ро си ни ја до Пу чи ни ја и да ље до ми-
ни ра ју ре пер то а ром у Се вер ној и Ју жној Аме ри ци, Евро пи и Ја па ну.

Де вет на е сто сто ле ће мо жда ви ше ни је нај по вољ ни ја од скоч на 
да ска за ка ри је ру исто ри ча ра и чак би мо гло да пред ста вља смет њу, 
ка ко је по мод ни став не дав но ока рак те ри са ла Сју зан Мар шан, ис-
так ну ти струч њак за ин те лек ту ал ну исто ри ју Не мач ке у XIX ве ку.1 
Ме ђу тим, оно је ја сно при сут но у пој мо ви ма ши ре кул ту ре – че сто 
као чу дан али ипак рет ко као ту ђин ски еле мент мо дер но сти. Ве ли-
ки исто ри ча ри и би о гра фи га по не кад из но ва вра ћа ју у жи вот.

II

Шта је пре о ста ло што би тре ба ло ис тра жи ти?
Пр во, по треб на нам је увер љи ва хро но ло ги ја – шта, у хро но-

ло шком по гле ду, сма тра мо „XIX сто ле ћем”? По ку ша ћу да по ка жем 
да то ни је ни бе зна чај но ни ти сит ни ча во пи та ње.

1 Su zan ne Mar chand, „Em bar ras sed by the Ni ne te enth Cen tury”, нео бја вље ни 
ру ко пис, 2002.
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Дру го, тре ба ло би по ку ша ти по тра жи ти гло бал ну де фи ни-
ци ју – да ли је мо гу ће XIX век ту ма чи ти као раз до бље у свет ској 
исто ри ји? И, ако је мо гу ће, ка ко би се то мо гло учи ни ти?

Тре ће, да ли је, на кон по ди за ња свих ну жних бра на про тив 
есен ци ја ли зма и ма гло ви тих спе ку ла ци ја о раз ли чи том „ду ху 
вре ме на” (Ze it ge ist), мо гу ће утвр ди ти не ко ли ко од ли ка и основ них 
тен ден ци ја тог до ба?

За чу до, XIX сто ле ће је век без име на. Ка ко би би ло згод но ка да 
би му се на де ну ло лич но име! Шниц ле ро во сто ле ће, ка ко је Пи тер 
Геј на звао сво ју по след њу књи гу2, или мо ра мо да иза бе ре мо ду го веч-
не лич но сти, „Глед сто но во сто ле ће”, или мо жда „Вер ди је во до ба”. 
Ни је по стиг нут до го вор чак ни о глав ном идеј ном то ку ко јим би се 
из ра зи ла квин те сен ци ја XIX ве ка у це ли ни као што је то „до ба про-
све ће но сти” за ра ни ји пе ри од. Ерик Хоб зба ум, за у зи ма ју ћи ско ро 
гло бал но ста но ви ште, де ли га у три „до ба”: до ба ре во лу ци ја (1789–
1848), до ба ка пи та ла (1848–1875) и до ба им пе ри ја (1875–1914).3 Ни-
јед но од њих ни је на и шло на оп ште при хва та ње. Чак и ка да је реч 
о Евро пи, не по сто ји при хва ће на тер ми но ло ги ја. На ци о нал не пе-
ри о ди за ци је сле де це зу ре из по ли тич ке и вој не, по не кад из ди на-
стич ке исто ри је. Оне се ме ђу соб но при бли жа ва ју у слу ча ју Фран-
цу ске и Не мач ке, где 1815, 1848, 1871. и 1914. пред ста вља ју да ту ме 
за јед нич ке суд би не. Са мо с дру ге стра не Ен гле ског ка на ла 1848. и 
1871. ни су од ве ли ке ва жно сти. Из раз „Вик то ри јан ска Бри та ни ја” 
и да ље је оми љен ме ђу бри тан ским исто ри ча ри ма и ука зу је ма ње 
на лич ни ути цај ду го веч ног по гла ва ра др жа ве а ви ше на осе ћај да 
су раз не спо ре про ме не до жи ве ле убр за ње кра јем три де се тих го-
ди на XIX ве ка и из но ва на пре ло му XIX и XX сто ле ћа.4 Ме ђу тим, 
ни јед на од ових на ци о нал них пе ри о ди за ци ја не во ди ка јед ној 
оп шти јој пе ри о ди за ци ји ни ти ка озна ча ва њу епо хе као це ли не.5 
Ни ти се XIX сто ле ће (за раз ли ку од XVI II) мо же при кљу чи ти ши-
рем вре мен ском од се ку, не че му по пут „по зног мо дер ног раз до бља”. 
Оно оста је без и ме но сто ле ће ко је сто ји са мо.

2 Pe ter Gay, Schnit zler’s Cen tury: The Ma king of Mid dle-Class Cul tu re, 1815–
1914 (New York, 2002).

3 Eric J. Hob sbawm, The Age of Re vo lu tion: Eu ro pe 1789–1848 (Lon don, 1962); 
Eric J. Hob sbawm, The Age of Ca pi tal 1848–1875 (Lon don, 1975); Eric J. Hob sbawm, 
The Age of Em pi re 1875–1914 (Lon don, 1987).

4 Ви де ти ду гач ку се ри ју ве ли ких исто риј ских син те за ко ја се же од G. M. 
Young, Vic to rian En gland: Por tra it of an Age (Lon don, 1936), па све до A. N. Wil son, 
The Vic to ri ans (Lon don, 2002). О два де се то ве ков ним ре ак ци ја ма на вик то ри јан-
це ви де ти: John Gar di ner, The Vic to ri ans: An Age in Re tro spect (Lon don, 2002).

5 У свом ве ли чан стве ном уџ бе ни ку о исто ри ји Евро пе у XIX ве ку Јерг Фиш 
од лу чу је се за це зу ру око 1850. и опи су је до ба кроз ди на мич ку по лар ност из-
ме ђу „ра ста” и „јед на ко сти: Jörg Fisch, Eu ro pa zwischen Wac hstum und Gle ic hhe it 
1850–1914, Hand buch der Geschic hte Eu ro pas, vol. 8 (Stut tgart, 2002).
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Нај про сти ји и нај е ле гант ни ји на чин оме ђи ва ња јед ног ве ка 
је ко ри шће ње ка лен дар ских гра ни ца као фор мал ног окви ра – го-
то во у ви зу ел ном сми слу ки не ма то граф ског „сти ла”. То не пред-
ста вља ни ка кве прин ци пи јел не те шко ће. На рав но, „ве ко ви” су 
пу ке кон вен ци је и кон струк ци је. А де фи ни са ње XIX сто ле ћа као 
вре мен ске уда ље но сти из ме ђу 1801. и 1900. го ди не мо гло би да бу де 
од исте по мо ћи ко ли ко и би ло ко ја сло же ни ја ал тер на ти ва ко ја се 
за го ва ра. За се ца ње у струк ту ру исто ри је у би ло ко је од ре ђе но вре-
ме до зво ља ва из не на ђу ју ће уви де у ши ро ко на во ђе ну „исто вре ме-
ност не и сто вре ме но га”. Ка да сам то не дав но учи нио за 1837 – пр ву 
го ди ну вик то ри јан ског до ба и го ди ну у ко јој је Се мју ел Мор зе па-
тен ти рао те ле граф, а ина че го ди ну од ма лог зна ча ја – у Њу јор ку 
сам от крио ве о ма ста рог го спо ди на, још увек жи вог у до бу од 88 
го ди на, ко ји се звао Ло рен цо Да Пон те. У ра ни јим де це ни ја ма сло-
бо до у ман чо век са на пу де ри са ном пе ри ком, Мо цар тов при ја тељ 
и пи сац ли бре та за ње го ве нај бо ље опе ре, ко ји је та да бан кро ти рао 
на кон не у спе лог по ку ша ја да Њу јор ку обез бе ди згра ду ита ли јан-
ске опе ре – тај чо век ко ји се ро дио пре Ро бе спје ра и Мо цар та био 
је све до ком ви ше од јед не про шле епо хе.6 Свет је пун та квих, ма-
њих и ве ћих, лич них и струк ту рал них оста та ка из про шло сти и 
не и сто вре ме но сти (Un gle ic hze i tig ke i ten) ко је исто риј ски пре се ци 
чи не ви дљи вим.

Пре ма то ме, за што не би смо би ли ра ди кал ни кон струк ти ви-
сти и де фи ни са ли „XIX век” као то тал ни збир све га оног што се 
до го ди ло из ме ђу 1801. и 1900, све док то по се ду је ва жност у по гле-
ду ја сно утвр ђе них вред но сти и схва та ња? То ни је на чин на ко ји 
исто ри ча ри за и ста ра де. Ма ли број њих ве ру је да је раз ма тра ње 
пе ри о ди за ци је вред но не пре кид ног тру да, да оно до во ди до ко ри-
сног исто риј ског зна ња, да је то за исто ри ча ре глав ни на чин да у 
про шло сти ус по ста ве ред и по да ре јој зна че ње. Од на ших кла си ка 
та кво схва та ње за сту па ли су Ли сјен Фе вр, Р. Џ. Ко лин гвуд и Ернст 
Трелч. Ве ћи на исто ри ча ра тре ти ра пе ри о ди за ци ју као ну жно зло, 
али ипак, ни су за до вољ ни чи стим фор ма ли змом ка лен дар ских сто-
ле ћа.7 Не ки се чак за но се да су спо соб ни да схва те „свет ско-исто риј-
ски зна чај” до га ђа ја, не са мо у про шло сти већ и у са да шњо сти.

6 Ed win G. Bu rr ows, Mi ke Wal la ce, Got ham: A Hi story of New York City to 
1898 (Ox ford, 1999), 585. Да Пон те је пи сао сво је ме мо а ре из ме ђу 1823. и 1827. 
док је њи хо во пр во це ло ви то из да ње об ја вље но 1915. го ди не. Ви де ти: Lo ren zo 
da Pon te, Mein aben te u er lic hes Le ben: Die Me mo i ren des Mo zart-Li bret ti sten, ed. 
Wal ter Kle fisch (Re in bek, 1960); Me mo irs of Lo ren zo Da Pon te, tran sla ted by Eli sa beth 
Ab bott (New York, 1988).

7 По гле ди исто ри ча ра на ва жност пе ри о ди за ци је са ку пље ни су у: Jo han 
Hen drik Ja cob van der Pot, Sin nde u tung und Pe ri o di si e rung der Geschic hte. Ei ne 
syste ma tische Über sicht der The o rien und Auf fas sun gen (Le i den, 1999), 52–57.



290

Пре ма то ме, по сто ји сна жно не за до вољ ство чи сто ма те ма-
тич ким или ме ха нич ким тре ма ном вре ме на. Оче ку је се да сто ле ће 
поч не и да се за вр ши це зу ра ма ко је по се ду ју зна че ње. Ово је у са-
гла сно сти и са сва ко днев ним ис ку стви ма и оче ки ва њи ма. Сме не 
ве ко ва, као и сва ко дру го про ти ца ње фи зич ког вре ме на, те же то ме 
да раз о ча ра ју оне ко ји ве ру ју у ча ро ли ју окру глих број ки. Свет је 
и да ље био исти 1. ја ну а ра 2000. или 2001. као што је и дан на кон 
не чи јег ро ђен да на ве о ма сли чан прет ход ном да ну. У мно гим слу-
ча је ви ма, до ла зак но вог ка лен дар ског сто ле ћа про шао је не за па-
же но. То је умно го ме био слу чај 1800. го ди не. За пад ни ка лен дар 
пра тио је ши ре ње хри шћан ства пре ко то га се ни је ши рио а ши рио 
се ла га но. Ен гле ској је тре ба ло 170 го ди на да усво ји на вод но „пап-
ски” гре го ри јан ски ка лен дар 1756. и још ви ше вре ме на да га уве де 
и у ко ло ни је. У Фран цу ској, по кре та чу по ли тич ке про ме не, 1801. 
(или 1800) ни је озна чи ла но во сто ле ће пре ма ре во лу ци о нар ном 
ка лен да ру ус по ста вље ном 1792, ко ји је био у слу жбе ној упо тре би 
до 1805. го ди не. Но во му сли ман ско сто ле ће, три на е сто од бек ства 
про ро ка Му ха ме да из Ме ке у Ме ди ну, по че ло је још 1786. го ди не. 
У Банг ко ку је 1. ја ну ар 1800. био оби чан дан: ше сти дан мла дог ме-
се ца у ше стом ме се цу 2342. го ди не бу ди стич ке ере. Ки на је бро-
ја ла че твр ту го ди ну вла да ви не ца ра Ђиа Ћин га.8 Не ко ли ци на Ки-
не за, чак и ме ђу обра зо ва ним сло јем, је два да је уоп ште чу ла за 
Фран цу ску ре во лу ци ју и за зна ме ни тог чо ве ка Бо на пар ту. За у зе-
ти сво бу хват ном ре фор мом сво га обра зо ва ња, Ја пан ци су о то ме 
ма ло во ди ли ра чу на, а мно ги на ро ди у уда ље ним кра је ви ма све та 
још и ма ње и у пот пу но сти су про пу сти ли сва ну ће но вог сто ле ћа. 
Ау стра лиј ским Або ри џи ни ма не што зло слут но но во је сти гло још 
18. ја ну а ра 1788. ис кр ца ва њем око 700 осо ба ве за них лан ци ма, 
чуд ног из гле да и гру бог по на ша ња. Тог да на за по че ло је ау стра лиј-
ско XIX сто ле ће. 

III

Моћ на те жња ка сми сле ном уре ђи ва њу вре ме на на во ди исто-
ри ча ре и њи хо ву пу бли ку да се ра ди је опре де љу ју за суп стан ци јал-
не не го за фор мал не пе ри о ди за ци је. Мно ги исто ри ча ри ве ру ју да 
тзв. „ду ги” XIX век од 1789. до 1914. пред ста вља нај по год ни ји 

8 О мно штву ка лен да ра и кон це па та вре ме на ви де ти: Lo u is Gar det 
et al., Cul tu res and Ti me (Pa ris, 1976); Do nald J. Wil cox, The Me a su re of Ti mes Past: 
Pre-New to ni an Chro no lo gi es and the Rhe to ric of Re la ti ve Ti me (Chi ca go and Lon don, 
1987); G. J. Whi trow, Ti me in Hi story: The Evo lu tion of Our Ge ne ral Awa re ness of 
Ti me and Tem po ral Per spec ti ve (Ox ford and New York, 1988); Ákos Östör, Ves sels 
of Ti me: An Es say on Tem po ral Chan ge and So cial Tran sfor ma tion (Del hi, 1993).
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ре фе рент ни оквир, ба рем за Евро пу. Мно ги уџ бе ни ци по на вља ју 
ову схе му. Раз ло зи у ко рист та квог ре ше ња ису ви ше су сна жни и 
од већ очи глед ни да би зах те ва ли не пре ста но по на вља ње. Ме ђу тим, 
да ли су они при ме њи ви за пе ри о ди за ци ју свет ске исто ри је?

Рат и ре во лу ци ја су још увек нај че шће ко ри шће ни кри те ри-
ју ми исто риј ске пе ри о ди за ци је. Чак и исто ри ча ри дру штва и кул-
ту ре, из прак тич них раз ло га, че сто усва ја ју вре мен ску струк ту ру 
„до га ђај не исто ри је” (hi sto i re événe men ti el le), без об зи ра на то што 
она не по ти че не по сред но из њи хо вог вла сти тог схва та ња исто-
ри је. Ве ли ки до га ђа ји (me ga-events), по пут па да Кон стан ти но по ља, 
Де кла ра ци је не за ви сно сти или вој не про па сти Не мач ке и Ја па на 
1945, по чи ва ју на те жи ни соп стве не очи глед но сти. Исто ва жи и за 
1789. и 1914. го ди ну. Чак и ако се од стра не све вр сте ка сни јег ми-
то твор ства, шок или олак ша ње ко је су ис ку си ли са вре ме ни ци од-
је ку ју кроз епо хе. Та кви да ту ми су при вид но пре ци зни, иза зи ва ју 
ма ло спо ре ња, мно го их је лак ше уста но ви ти од сло же ни јих про-
ме на у дру штве ној и кул тур ној струк ту ри жи во та са њи хо вим бес-
крај но пре фи ње ни јим хро но ло ги ја ма. Па ипак, ти ве ли ки до га ђа ји 
из и ску ју про ми шља ње ко је их по сма тра са обе ју стра на. „Дугачкo” 
XIX сто ле ће ау то мат ски зна чи да је сто ле ће ко ју му прет хо ди, 
од но сно оно ко је сле ди иза ње га, „крат ко”. 

Шта је са 1914. као пре крет ни цом у раз до бљу свет ске исто ри је? 
Би ло би глу по оспо ра ва ти да је Пр ви свет ски рат озна чио крај јед-
ног раз до бља за оне ко ји су жи ве ли у си гур но сти bel le épo que. У 
струк ту рал ном сми слу, из ме ни ла се спе ци фич на пре ра спо де ла 
мо ћи у све ту. Ду бље зна че ње ра та по ста ло је очи глед но ка да је на-
кон 1916. у по је ди ним европ ским зе мља ма за по че ло да се раз гра-
ђу је гра ђан ско дру штво. Рат је био гло ба лан мно го пре не го што 
су Сје ди ње не Др жа ве сту пи ле у ње га по што је Бри та ни ја мо би ли-
са ла ре сур се у свим де ло ви ма сво је мул ти кон тин тен тал не им пе-
ри је. Рат на Ти хом оке а ну и у Афри ци по чео је го то во исто вре ме но, 
Тур ска и Ја пан су ра но по ста ли ње го ви уче сни ци, док се Не мач ка 
по све ти ла гло бал ном ра за ра њу.9 Ни је био по ште ђен ни је дан кон-
ти нент. Људ ски гу би ци ко је су пре тр пе ли до ми ни о ни би ли су 
ве ћи од оних у Дру гом свет ском ра ту, док је под са ха р ска Афри ка 
би ла сна жни је по го ђе на не го у по то њем су ко бу.

Пре не го по че так ра та, но ву епо ху је про гла сио по сле рат ни уго-
вор. Он је из но ва ис цр тао кар ту ис точ не Евро пе, Бал ка на и Сред-
њег ис то ка и под ста као по кре те за не за ви сност у Егип ту, Ин ди ји, 
Ко ре ји и не ко ли ко дру гих ко ло ни ја. У Ки ни је иза звао истин ски 
по че так ду го трај ног про це са дру штве не и кул тур не ре во лу ци је, 

9 Hew Strac han, The First World War, vol. 1: To Arms (Ox ford, 2001), 9. по гла вље.
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ко ју су уско ро под сти ца ли бољ ше вич ки аген ти. Уну тар ма ло ви ше 
од де це ни је – од па да Ки не ске мо нар хи је 1911. до про па сти Осман-
ског цар ства 1923 – мо нар хи је су не ста ле из ве ћег де ла Евро а зи је. 
Исто вре ме но, европ ска и ја пан ска ко ло ни јал на власт пре жи ве ла 
је, ме ђу тим, ве ли ку кри зу на кон ра та и по ка зи ва ла је ма ло зна ко ва 
сла бо сти. Пра ве по сле ди це Пр вог свет ског ра та, ја чи не зе мљо тре са, 
би ле су огра ни че не на де ло ве Евро пе и Сред њег ис то ка. За Сје ди-
ње не Др жа ве рат је мо жда био ису ви ше кра так да би ду бље ути цао 
на пре о бра жај аме рич ког дру штва.10 Мек си ко је ис ку сио сво ју кр ва-
ву ре во лу ци ју, не ве за но за до га ђа је у Евро пи. За Афри ку, ју жну и 
ју го и сточ ну Ази ју Ве ли ки рат је пред ста вљао ин тер ме цо, ко ји је 
био де лом уз не ми ру ју ћи, а де лом је бу дио на де у пост ко ло ни јал ну 
бу дућ ност. 

Исто ри ја Афри ке и мно гих де ло ва ју го и сточ не Ази је још увек 
се нај бо ље тре ти ра уну тар окви ра те ку ћег „ко ло ни јал ног раз до бља”, 
ко је тра је от при ли ке од 1880. до 1940. го ди не11 – ве о ма ис трај ног 
XIX сто ле ћа или, дру га чи је и ма ње увер љи во ре че но, ве о ма ра ног 
по зног мо дер ног раз до бља. Исти вре мен ски ра спон има сми сла за 
Ин ди ју, са ра ни јом це зу ром ко ја се уо би ча је но по ста вља на 1857 – 
го ди ну Ве ли ке по бу не Си по ја. Мно ги исто ри ча ри Ју жне и Сред ње 
Аме ри ке сма тра ју пре Ве ли ку де пре си ју из три де се тих го ди на XX 
ве ка не го 1914. истин ским кра јем раз до бља ко је је от по че ло сти ца-
њем не за ви сно сти ви ше од 100 го ди на ра ни је.12 Мо же мо да за кљу-
чи мо да је је ди но крај Дру гог свет ског ра та био епо хал ни до га ђај 
ко ји је ути цао на сва ки ку так све та. Го ди на 1914. би ла је од ве ли-
ке, али у це ли ни узев ши не и од пре суд не ва жно сти. 

Дру га чи ји скуп ар гу ме на та, ви ше усме рен ка дру штве ној и 
кул тур ној про ме ни, ука зу је на fin de siè cle – гру бо узев ши, го ди-
не из ме ђу 1890. и 1910 – као на пе ри од усред сре ђе не ино ва ци је у 
дру штве ном раз во ју, као и у умет но сти и на у ци. Слу чај је убе дљив 
у Евро пи.13 За Сје ди ње не Др жа ве, раз ли чи те стру је у исто ри о гра-
фи ји, на гла ша ва ју ћи за о крет ка им пе ри ја ли зму, успон про гре си-
ви зма или по ја ву кор по ра циј ског ка пи та ли зма, ис ти чу fin de siè cle 
као вре ме пре ва зи ла же ња ра ни јих об ли ка по ли ти ке, сли ке све та 

10 Da vid M. Ken nedy, Over He re: The First World War and Ame ri can So ci ety 
(New York, 1980).

11 Ru dolf von Al ber ti ni, Eu ro pean Co lo nial Ru le, 1880–1940: The Im pact of 
the West on In dia, So ut he ast Asia and Afri ca, tran sla ted by John G. Wil li am son, Con-
tri bu ti ons in Com pa ra ti ve Co lo nial Stu di es, no. 10 (West port, CT and Ox ford, 1982).

12 The Cam brid ge Hi story of La tin Ame ri ca сле ди та кву пе ри о ди за ци ју: том 
IV и V (1986) иду до 1930, док том VI у две све ске (1994) на ста вља ода тле.

13 Paul Nol te, „1900: Das En de des 19. und der Be ginn des 20. Ja hr hun derts in 
so zi al geschic htlic her Per spek ti ve”, Geschic hte in Wis sen schaft und Un ter richt 47 
(1996), 281–300.
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и дру штве не ор га ни за ци је. Из дру гих раз ло га, ово ва жи и за Ру си-
ју, Ки ну и Ја пан. Ши ром Афри ке, ово раз до бље обе ле жи ло је на пре-
до ва ње од не мир ног ста ња то ком осва ја ња ка мир ни јим и сре ђе ни-
јим об ли ци ма вла да ви не и ко ло ни јал не екс пло а та ци је. Осла ња ју ћи 
се на из во зни бум до ба ра и ка пи та ла на кон 1896. (Кон дра тје вљев 
„тре ћи по лет”),14 на ми гра ци ју из ме ђу кон ти не на та у не за бе ле же-
ним раз ме ра ма и снаб де ва ње „ме ђу на род ним јав ним до бри ма” у 
ве ли ким раз ме ра ма, ин те гра ци ја гло бал не еко но ми је ско ко ви то 
је на пре до ва ла. Сто га су го ди не от при ли ке из ме ђу 1890. и 1910. у 
мно гим по гле ди ма пре о бра зи ле свет мно го дра ма тич ни је не го 
би ло ко је прет ход но раз до бље од 20 го ди на. У овом све тлу, Пр ви 
свет ски рат пре се мо же сма тра ти пр вом кри зом но вог до ба не го 
кул ми на ци јом ду го роч них тен ден ци ја. 

IV

Ни је ма ње те шко од го во ри ти ни на пи та ње ка да је XIX век 
ве ро ват но по чео. Ако се не усред сре ди мо на фи ло зоф ску но ви ну 
Dec la ra tion des dro its de l’hom me et du ci toyen , Фран цу ска ре во лу-
ци ја ни је би ла до га ђај од екс пло зив ног зна ча ја. У сми слу не по сред-
них и опи пљи вих по сле ди ца, 1789. и на ред них не ко ли ко го ди на 
ни су мно го про ме ни ле Евро пу. Чак ни по гу бље ње кра ља, ко је ни је 
пред ста вља ло но во та ри ју у Евро пи, ни је окре ну ло свет на гла вач ке.15 
Тек је вој на екс пан зи ја на чи ни ла ствар ну раз ли ку. Ка да је На по-
ле он Бо на пар та на пао Еги пат и ти ме по љу љао чи та во Осман ско 
цар ство, ка да су бив ши ро бо ви оте ра ли фран цу ске екс пе ди ци о не 
сна ге на Ха и ти ју, ка да су про па ле Пру ска и Ау стри ја, ка да је пор-
ту гал ски двор по бе гао у Бра зил, шпан ска кру на не ста ла са сце не 
а Бри тан ци осво ји ли ве ли ке де ло ве Ин ди је ка ко би пред у пре ди ли 
(крај ње не из ве сно) пре у зи ма ње од стра не Фран цу за – тек та да је 
иза шао на ви де ло по тен ци јал „1789.” са го то во гло бал ним до ме том.16 
И ка да је јед ном На по ле он на чи нио до бро во љан усту пак, то је 
та ко ђе има ло огром не по сле ди це: ку по ви на Лу и зи ја не 1803. јед ним 

14 Pe ter Hall, „The In tel lec tual Hi story of Long Wa ves,” in: The Rhythms of 
So ci ety, Mic hael Young and Tom Schul ler, eds. (Lon don and New York, 1988), 37–52.

15 Још увек је вре дан пре глед: Rolf Re ic hardt, Ebe r hard Schmitt, „Die 
Französische Re vo lu tion – Um bruch oder Kontinuität?,” Ze itschrift für Hi sto rische 
For schung 7 (1980), 257–320.

16 За Евро пу ви де ти: Stu art J. Wo olf, Na po le on’s In te gra tion of Eu ro pe (Lon don 
and New York, 1991); Mic hael Bro ers, Eu ro pe un der Na po leon 1799–1815 (Lon don, 
1996). О ши рим ре пер ку си ја ма ви де ти: Stig Förster, „Der Wel tkri eg 1792–1815. 
Be waf fne te Kon flik te und Re vo lu ti o nen in der Welt ge sellschaft”, in: Kri eg sbe re its chaft 
und Fri e den sord nung in De utschland 1800–1814, ed. Jost Dülffer (Münster, Ham burg, 
1995), 17–35.
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уда р цем је ус по ста ви ла Сје ди ње не Др жа ве као кон ти нен тал ну си лу. 
Пре ма то ме, То мас Ни пер дај је био у пра ву, и то не са мо у од но су 
на Не мач ку, ка да је сво ју три ло ги ју по свећ ну не мач кој исто ри ји у 
XIX ве ку за по чео чу ве ном ре че ни цом: „У по чет ку бе ше На по ле он.”17 

По ли тич ка исто ри ја из два ја На по ле о но во раз до бље као во до-
дел ни цу за чи та ву Евро пу, Осман ско цар ство, Ла тин ску Аме ри ку 
са Ха и ти јем, оне ре ги о не Афри ке на ко је је ути ца ла бри тан ска 
за бра на тр го ви не ро бљем из 1808. и, ко нач но, за све оне де ло ве 
све та у ко ји ма је Бри та ни ја ко ри сти ла бор бу про тив ре во лу ци о нар-
не Фран цу ске да би ус по ста ви власт, из над све га за Ин ди ју, Шри 
Лан ку и Рт до бре на де.18 У не ко ли ко слу ча је ва исто вре ме но се 
од ви јао но ви по ли тич ки раз ви так ко ји ни је био под стак нут пре вра-
том у Евро пи, или чак ни је ни био под ње го вим ути ца јем. По нов но 
ује ди ње ње Ви јет на ма под за стра шу ју ћим ца рем Ђиа Лон гом 1802. 
до бар је при мер за та кав ау тох то ни по ку шај ра не из град ње на ци је. 
Даљ њој рас пра ви ћу пре пу сти ти укљу чи ва ње Сје ди ње них Др жа-
ва у ову сли ку. Чи ни се да је ов де од не из мер не ко ри сти кон цепт 
„ре во лу ци о нар не ге не ра ци је” ко ји је ве о ма из ни јан си рао Ај ра Бер-
лин у свом ау то ри та тив ном де лу о пр ва два сто ле ћа ро бо вла сни-
штва у Се вер ној Аме ри ци.19 Пре власт те ге не ра ци је у на ци о нал ној 
по ли ти ци пре мо сти ла је хро но ло шку по де лу из ме ђу ве ко ва и окон-
ча ла се, у са мом вр ху по ли ти ке, тек ка да је ше сти по ре ду пред-
сед ник, Џон Квин си Адамс, за вр шио свој ман дат 1829. го ди не.

Као ал тер на ти ва ра ном по чет ку XIX ве ка са ју ри шом на за твор 
у Па ри зу мо же се, да кле, узе ти као по ла зи ште пре ла зно до ба кри-
зе и об но ве ко је је тра ја ло од ше зде се тих го ди на XVI II до ра них 
три де се тих го ди на XIX ве ка и ко је је об у хва та ло ре во лу ци је у Се-
вер ној Аме ри ци, Фран цу ској и Сан До мин гу (бу ду ћем Ха и ти ју), као 
и рас па да ње Шпан ске им пе ри је на аме рич ком конп ну. Европ ске 
ре во лу ци је 1830, бри тан ски за кон о из бор ној ре фор ми 1832, за кон-
ско уки да ње ро бо вла сни штва у Бри тан ској им пе ри ји две го ди не 
ка сни је и на сту па ње џек со нов ске де мо кра ти је у Сје ди ње ним Др жа-
ва ма је су ме ђу оним прав ци ма раз во ја ко ји на го ве шта ва ју крај 
осам на е сто ве ков ног по рет ка. Од од ре ђе ног сим бо лич ког зна че ња 

17 Tho mas Nip per dey, De utsche Geschic hte 1800–1866. Bürger welt und sta r ker 
Sta at (München, 1983), 11.

18 Ви де ти: Mic hael Duffy, „World-Wi de War and Bri tish Ex pan si on, 1793–
1815”, in: The Ox ford Hi story of the Bri tish Em pi re, vol. 2, The Eig hte enth Cen tury, 
ed. P. J. Mar shall (Ox ford and New York, 1998), 184–207.

19 Ira Ber lin, Many Tho u sands Go ne: The First Two Cen tu ri es of Sla very in 
North Ame ri ca (Cam brid ge, Mass., 1998). Та ко ђе и: Mar shall G. S. Hod gson, The 
Ven tu re of Islam: Con sci en ce and Hi story in a World Ci vi li za tion, vol. 3, The Gun pow der 
Em pi res and Mo dern Ti mes (Chi ca go and Lon don, 1974), о „ути ца ју ге не ра ци је из 
1789”, 176–222. 
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је то што су пе то ри ца нај ве ћих умо ва ко ји су кри ста ли зо ва ли ис ку-
ство пре ла зног до ба умр ли је дан за дру гим у ро ку не ко ли ко ме-
се ци: Хе гел, Кла у зе виц, Бен там, Ге те и Рам Мо хан Рој, бен гал ски 
по ли хи стор са сво јом је дин стве ном ви зи јом кул тур не син те зе 
из ме ђу Ис то ка и За па да.20

Пред лог ко ји се ов де из но си ни је пот пу но нов. Он ује ди њу је 
ба рем три ра ни ја пред ло га: пр во, иде ју о „ре во лу ци о нар ном Атлан-
ти ку”21, дру го, озна ча ва ње тог са мог до ба као про ду же ног пре ла-
зног раз до бља (Sat tel ze it) ко је је увео Рај нхарт Ко зе лек, то ком ко га 
су, под ути ца јем убр за ња жи во та и исто ри је, ство ре ни мно ги кон-
цеп ти ко ји још увек до ми ни ра ју по ли тич ким је зи ком да на шњег 
вре ме на22 и тре ће, схва та ње о „пр вом до бу гло бал ног им пе ри ја ли-
зма”, ка да су „фи скал но-вој нич ке др жа ве” ус по ста вље не у Бри та-
ни ји, Фран цу ској и Ру си ји за го спо да ри ле ве ли ким цар стви ма на 
про сто ру Евро а зи је.23

Ова пе ри о ди за ци ја од го ва ра да љим ис ку стви ма зна чај ним за 
цео свет: 1830. го ди на при бли жно је вре ме ка да се ин ду стри ја ли-
за ци ја у зна чај ној ме ри про ши ри ла из ван Бри тан ских остр ва. Ан гус 
Ме ди сон, мо жда нај и стак ну ти ји да на шњи ау то ри тет у исто риј ској 
ста ти сти ци, сма тра два де се те го ди не XIX ве ка гра ни цом из ме ђу 
еко ном ске стаг на ци је ши ром све та и „ин тен зив ног” раз во ја.24 На 

20 О Рам Мо хан Ро ју, нај ма ње по зна том из ове слав не гру пе, ви де ти: The 
Es sen tial Wri tings of Ra ja Ram mo hun Roy (Del hi, 1999).

21 Кла сич ни за го вор ник овог ста но ви шта био је Ро берт Р. Пал мер: Ro bert 
R. Pal mer, The Age of the De moc ra tic Re vo lu tion: A Po li ti cal Hi story of Eu ro pe and 
Ame ri ca, 1760–1800, 2 vols. (Prin ce ton, 1959–64). У Не мач кој је ње гов во де ћи 
пред став ник био по кој ни Ман фред Ко сок, ко ји је по се до вао про ниц љи ви ји осе-
ћај за ла ти но а ме рич ку исто ри ју од Пал ме ра. Ви де ти: Aus gewählte Schrif ten, ed. 
Mat thi as Mid dell, 3 vols. (Le ip zig, 2000). О кул тур ном тран сфе ру ши ром Атлан-
ти ка ви де ти: Ro ger G. Ken nedy, Or ders from Fran ce: The Ame ri cans and the French 
in a Re vo lu ti o nary World, 1780–1820 (New York, 1989); О раз ли ка ма из ме ђу по је-
ди них ре во лу ци о нар них ис хо да ви де ти: Pa tri ce Hi gon net, Si ster Re pu blics: The 
Ori gins of French and Ame ri can Re pu bli ca nism (Cam brid ge, Mass. and Lon don, 1988). 
Ви де ти и ам би ци о зан ис тра жи вач ки про грам: Horst Pi etschmann, Geschic hte 
des atlan tischen Systems, 1580–1830: Ein hi sto rischer Ver such zur Erklärung der 
„Glo ba li si e rung” jen se its na ti o nal geschic htlic her Per spek ti ven (Ham burg, 1998). 
Пот пу на сли ка мо ра ла би да укљу чи ре во лу ци ју на Сан До мин гу (Ха и ти ју). 
Ви де ти: Fran klin W. Knight, „The Ha i tian Re vo lu tion,” Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew 
105 (2000), 103–115.

22 Ви де ти: Re in hart Ko sel leck, „Ein le i tung” in: Geschic htlic he Grund be grif fe: 
Hi sto risches Le xi kon zur po li tisch-so zi a len Sprac he in De utschland, ed. Ot to Brun ner, 
Wer ner Con ze and Re in hart Ko sel leck, vol. 1 (Stut tgart, 1972), xv.

23 Ви де ти: C. A. Bayly, Im pe rial Me ri dian: The Bri tish Em pi re and the World 
1780–1830 (Lon don and New York, 1989), 164–192; C. A. Bayly, „The Bri tish Mi li-
tary-Fi scal Sta te and In di ge no us Re si stan ce: In dia 1750–1820”, in: An Im pe rial Sta te 
at War: Bri tain from 1689 to 1815, ed. Law ren ce Sto ne (Lon don and New York, 1994), 
322–354; C. A. Bayly, „The First Age of Glo bal Im pe ri a lism, c. 1760–1830”, Jo u r nal 
of Im pe rial and Com mon we alth Hi story 25 (1997), 28–47.

24 An gus Mad di son, The World Eco nomy: A Mil len nial Per spec ti ve (Pa ris, 2001), 27.
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сли чан на чин, исто ри ча ри еко ло шке сре ди не сма тра ју да два де-
се те го ди не XIX ве ка озна ча ва ју по че так „до ба фо сил ног го ри ва”. 
По пр ви пут, за ме њи ва ње ор ган ске енер ги је (тј. љу ди, жи во ти ња, 
др ве та, тре се та) нео р ган ском енер ги јом обе ле жи ло је нај на пред-
ни је еко но ми је.25 Угаљ је снаб де вао сна гом пар не ма ши не, а пар не 
ма ши не су по кре та ле ма ши не и пум пе, бро до ве и ло ко мо ти ве. Истин-
ско убр за ње жи во та за по че ло је са же ле зни цом, а не са мо са ис ку-
ством ре во лу ци о нар не про ме не. На ред не де це ни је све до чи ле су о 
ја ча њу и ши ре њу ове но ве вла да ви не енер ги је. „У сми слу упо тре-
бљи ве енер ги је”, ка же Џон Р. Мек нил, „фо сил на го ри ва су од де ве-
де се тих го ди на XIX ве ка, па на да ље за се ни ла би о ма су иа ко ве ли ка 
ве ћи на свет ског ста нов ни штва ни је не по сред но ко ри сти ла фо сил на 
го ри ва”.26 Пре ма то ме, на шу иде ју о „крат ком” XIX сто ле ћу по др-
жа ва еко и сто ри ја. 

V

Из ме ђу за кључ них да ту ма сто ле ћа, ко ли ко год раз гра ни че них, 
по је ди нач не на ци о нал не исто ри је сле де сво је одво је не пу та ње. 
Не ки од кључ них да ту ма у на ци о нал ним исто ри ја ма по се ду ју 
сна жни је зна че ње не го вре мен ски од се ци у ко је се они сме шта ју. 
За Сје ди ње не Др жа ве 1865. го ди на је ве ро ват но зна чај ни ја од би ло 
ког дру гог да ту ма на кон сти ца ња не за ви сно сти. За Ја пан по че так 
Меј ђи ре фор ми – у ства ри „ре во лу ци је од го ре” – 1868. го ди на 
по се ду је упо ре ди ву ва жност уте ме ље ња.27 За Ита ли ју и Не мач ку, 
ује ди ње ње ових зе ма ља 1861. и 1871. и кон струк ци ја ви ше или 
ма ње ин те гри са них на ци о нал них др жа ва ко ја је усле ди ла слу жи 
слич ној функ ци ји. На рав но, ни је дан од ових да ту ма не ма гло ба лан 
зна чај. 

Шта је са ре во лу ци јом 1848/49? Она је би ла од сре ди шњег 
зна ча ја за мно ге европ ске зе мље, мо жда пре свих за Фран цу ску, у 
ко јој је ре во лу ци ја оства ри ла де ли ми чан успех и за Ма ђар ску у 
ко јој је до жи ве ла дра ма ти чан по раз.28 Исто вре ме но, она је ма ло 
зна чи ла за је ди не две европ ске свет ске си ле – Бри та ни ју и Ру си ју. 
На су прот ре во лу ци о нар ним де це ни ја ма од се дам де се тих до де-

25 E. A. Wri gley, Pe o ple, Ci ti es and We alth (Ox ford, 1987), 10–11; John R. 
McNe ill, So met hing New un der the Sun: An En vi ron men tal Hi story of the Twen ti eth-
-Cen tury World (New York and Lon don, 2000), xxi ii, 298.

26 McNe ill, 14.
27 Ау то ри та тив ну ин тер пре та ци ју исла ма ну ди: Ma ri us B. Jan sen, The Ma king 

of Mo dern Ja pan (Cam brid ge, Mass. and Lon don, 2000), 333–70.
28 Eu ro pa 1848: Re vo lu tion und Re form, ed. Di e ter Do we, He inz-Ger hard Ha upt 

and Di e ter Lan ge wi esche in: For schung sin sti tut der Fri e drich-Ebe rt-Stif tung, Re i he 
Po li tik- und Ge sellschaftsgeschic hte, 48 (Bonn, 1998).
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ве де се тих го ди на XVI II ве ка, европ ска кри за сре ди ном ве ка ни је 
пред ста вља ла тран са тлант ску кри зу. Сје ди ње не Др жа ве су у то 
вре ме би ле мно го ви ше окре ну те се би, или пре ка за па ду, не го што 
је то би ло у вре ме Френ кли на или Џе фер со на. Во ди ле су рат про тив 
Мек си ка и за по че ле су да на се ља ва ју и раз ви ја ју сво ју па ци фич ку 
оба лу. На дру гом кра ју све та, ра зор на Тај пин шка ре во лу ци ја у 
Ки ни од 1850. до 1864, иа ко је би ла не хо ти це под стак ну та ми си о-
нар ском про па ган дом, ни на ко ји на чин ни је за по че та ре во лу цио-
нар ним стре мље њи ма у ино стран ству.29 

Пре ма то ме, оно што ви ди мо у по гле ду по ли тич ке исто ри је 
то ком дру ге по ло ви не XIX ве ка ни је по ду дар ност или чак кон вер-
ген ци ја ре во лу ци о нар них по кре та рас про стра ње них ши ром све та.30 
Свет ска ре во лу ци ја би ла је огра ни че на на фан та зи је не ко ли ци не 
ре во лу ци о на ра. Па ри ска ко му на 1871 – глав на епи зо да до ма ћег 
на си ља у европ ској исто ри ји XIX ве ка – оста ла је изо ло ва на и је-
дин стве на.

Ме ђу тим, до го ди ло се не што по све дру га чи је: низ го то во си-
мул та них кри за an cien régi me-а, а за тим и ства ра ње те ри то ри јал-
них је ди ни ца ве ли ког оби ма при ме ном ра ци о на ли шу ће др жав не 
мо ћи. Још је ису ви ше ра но за на пу шта ње пу ког опи са. Ком па ра тив-
на исто ри ја тек тре ба да ис тра жи овај пред мет.31 Оста је да се ви ди 
да ли ће она, на кон по мног ис тра жи ва ња, пре да ис так не раз ли ке 
не го слич но сти из ме ђу ра зних по је ди нач них слу ча је ва. У сва ком 
слу ча ју, ше зде се те и се дам де се те го ди не би ле су кључ не де це ни-
је у по ли тич кој ево лу ци ји XIX ве ка. Ста ри со ци о ло шки кон цепт 
„из град ње на ци је” мо жда још увек ну ди нај бо љи оп шти при каз. 
Ин сти ту ци о нал на из град ња ује ди ње не Ита ли је на кон 1861, пре о бра-
жај Ја па на из фе у дал ног мо за и ка у стро го цен тра ли зо ва ну и би ро-
кра ти зо ва ну др жа ву на кон 1868, те „уну тра шње осни ва ње Рај ха” 
(in ne re Re ic hsgründung) у Не мач кој по сле 1871 – сви они од го ва ра ју 
овом мо де лу.

Уну тар истог крат ког вре мен ског од се ка на сту пи ли су ва жни 
прав ци раз во ја: на кон по ра за Ру си је у Крим ском ра ту цар Алек сан-
дар II по кре нуо је ам би ци о зан и са свим успе шан про грам за ко но-

29 О хри шћан ским из во ри ма про роч ке ин спи ра ци је во ђа Тај пин шког 
устан ка ви де ти: Vin cent Y. C. Shih, The Ta i ping Ide o logy: So u r ces, In ter pre ta ti ons 
and In flu en ces (Se at tle and Lon don, 1967), 147–164; Jo nat han Spen ce, God’s Chi ne se 
Son: The Ta i ping He a venly King dom of Hong Xi u qu an (New York and Lon don, 1996), 
30–33, 56–68.

30 У сво јој ар гу мен та тив ној осно ви слич но је ин тер кул ту рал но ис тра жи-
ва ње про па да ња др жа ва то ком ра ног мо дер ног до ба: Jack A. Gold sto ne, Re vo lu tion 
and Re bel lion in the Early Mo dern World (Ber ke ley, Los An ge les and Lon don, 1991).

31 О раз во ју „управ не др жа ве” (Ver wal tungssta at) у Евро пи има мо ба рем: 
Lutz Rap hael, Recht und Ord nung: He rrschaft durch Ver wal tung im 19. Ja hr hun dert 
(Frank furt a. M., 2000).
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дав не и ад ми ни стра тив не ре фор ме. У 1861. осло бо ђе но је 11 ми-
ли о на кме то ва на др жав ним до бри ма и пле мић ким по се ди ма, без 
об зи ра на то шта је то мо гло да зна чи у прак си. Оста ле ре фор ме у 
Ру ском цар ству од но си ле су се на вој ску, би ро кра ти ју, обра зо ва ње 
и суд ство.32 С тим се мо гу упо ре ди ти ре фор ме у Осман ском цар-
ству за по че те већ три де се тих го ди на XIX ве ка. Ре зул та ти су би ли 
вред ни па жње, али ре фор ме ни су до вољ но оја ча ле цар ство да би оно 
мо гло да се од у пре се вер ном су се ду ко ји се мо дер ни зо вао. Осман-
ски по раз у ру ско-тур ском ра ту 1878. био је мно го дра ма тич ни ји 
од ру ског не у спе ха на Кри му ви ше од 20 го ди на ра ни је.33 Ки на је 
пре тр пе ла слич ну суд би ну ка да је ње на опре зна ре форм ска на сто-
ја ња, та ко ђе за по че та ра них ше зде се тих го ди на, по ни шти ла вој на 
по бе да Ја па на 1895. Ме ђу успе шни јим др жав ним ре фор ма ма у том 
раз до бљу би ла је ре ор га ни за ци ја Хаб збур шке мо нар хи је 1867 – још 
је дан од го вор на не у спех у ра ту. Исте го ди не ство ре на је фе де ра-
ци ја бри тан ских ко ло ни ја у Се вер ној Аме ри ци – устав но ро ђе ње 
мо дер не Ка на де. Не ко ли ко ме се ци доц ни је, краљ Чу ла лонг корн, 
је дан од нај до па дљи ви јих вла да ра XIX ве ка, сту пио је на трон Си-
ја ма.34 Он је на ста вио и про ши рио по ли ти ку мо дер ни за ци је сво га 
оца Монг ку та и ус пео је да са чу ва не за ви сност Тај лан да усред бо-
ји шта ме ђу соб но су прот ста вље них европ ских си ла. У Ин ди ји је 
је дан ра ни по крет за ко ло ни јал ну ре фор му био пре ки нут ве ли ким 
устан ком (тзв. по бу ном) Си по ја из 1857. го ди не. Бри тан ци су ре а-
го ва ли на нео би чан на чин, по ја ча ва ју ћи при ти сак на ин стру мен те 
при ну де док су, исто вре ме но, сма њи ли сво је упли та ње у ин диј ско 
дру штво. 

Ови зна чај ни пре о бра жа ји има ли су не ко ли ко за јед нич ких 
цр та. Пр во, они су би ли про јек ти „мо дер ни за ци је од го ре” под-
стак ну ти про све ће ним лич ним ин те ре сом вла да ра и ели та и са мо 
су на по сре дан на чин пред ста вља ли од го во ре на не во ље на ро да. 
Док су не ки од њих ус по ста вља ли „гра ђан ско дру штво” у сми слу 
јед на ко сти пред за ко ном и вла да ви не пра ва, ши ре ње по ли тич ке 
пар ти ци па ци је, без го во ра о де мо кра ти ји, би ло је од дру го ра зред-
не ва жно сти или се, као у Ру си ји, Ки ни, Си ја му у Ин ди ји, уоп ште 
ни је узи ма ло у раз ма тра ње. Дру го, они су узи ма ли у об зир рас ту ће 
ме ђу на род но су пар ни штво и има ли су за циљ соп стве но вој но 

32 Ви де ти: Rus si a’s Gre at Re forms, 1855–1881, ed. Ben Eklof (Blo o ming ton, 
Ind., 1994).

33 Вр ло стру чан пре глед осман ских ре фор ми пру жа: Ro de ric H. Da vi son, 
Tur key (En gle wo od Cliffs, NJ, 1968), 67–90.

34 Ви де ти: Ni els P. Pe ter sson, „König Chu la long korns Eu ro pa re i se 1897: 
Europäischer Im pe ri a li smus, symbo lische Po li tik und mo nar chisch-büro kra tische 
Mo der ni si e rung”, Sa e cu lum, 52 (2001), 297–328.
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сна же ње. Тре ће, они су би ли део тен ден ци је ка уну тра шњој ин те-
гра ци ји ве ли ких по ли тич ких је ди ни ца раз ви ја њем те ри то ри јал но 
за сно ва них би ро кра ти ја, ра ци о на ли за ци јом др жав них фи нан си ја 
и ства ра њем ко му ни ка ци о них мре жа ко је би об у хва ти ле чи та ву 
на ци ју. У сва ком слу ча ју, но ве же ле знич ке и те ле граф ске тех но-
ло ги је би ле су моћ ни ин стру мен ти у ру ка ма ре фор ма то ра.35

Уну тра шња пе ри о ди за ци ја XIX ве ка пре ма кри те ри ју ми ма 
по ли тич ке ево лу ци је, ства ра ња др жа ве и из град ње на ци је по ка зу-
је да су ше зде се те и се дам де се те го ди не пред ста вља ле пре крет ни-
цу. Не ко ли ко на ци о нал них (и им пе ри јал них) исто ри ја ду бо ко су 
обе ле же не кон цен тра ци јом и пре гру пи са ва њем др жав не мо ћи ко ја 
се од ви ја ла тих го ди на. Ово ва жи, пре све га, за Сје ди ње не Др жа ве, 
Ру си ју, Ја пан, Ита ли ју, Не мач ку и Хаб збур шку мо нар хи ју. У не ко-
ли ко слу ча је ва, дру штве не ин сти ту ци је, у су шти ни „ра но мо дер-
ног” ка рак те ра, оп ста ле су и на кон сре ди не XIX ве ка и не ста ле су 
тек у оно ме што би се мо гло на зва ти „ве ли ким чи шће њем” то ком 
ше зде се тих го ди на. Ро бо вла сни штво у Аме ри ци (ко је је у Бра зи лу 
оп ста ло до 1888), кмет ство у Ру си ји те фе у дал ни по ре дак у Ја па ну 
из вре ме на То ку га ва пред ста вља ју ис так ну те при ме ре. Све ове про-
ме не од ви ја ле су се уну тар флу ид ног ме ђу на род ног кон тек ста ко ји 
је на њих ути цао у раз ли чи том об ли ку и у раз ли чи тој ме ри. Оне се 
раз ли ку ју у оби му у ко ме су ре фор ме у ви ду из град ње на ци је би ле 
све сни од го во ри на уну тра шње при ти ске. Сви про јек ти мо дер ни-
за ци је на „Ис то ку”, од Санкт Пе тер бур га, Истан бу ла и Ка и ра до 
Пе кин га и То ки ја, би ли су у осно ви де фан зив ни. Би ли су то про ми-
шље ни по ку ша ји да се од би је опа сност од им пе ри јал не Бри та ни је 
и да се су стиг ну ди на мич ке сна ге ка пи та ли зма и вој но-би ро крат-
ске ра ци о на ли за ци је.

Вра ћа ју ћи се на пи та ње пе ри о ди за ци је, тре ба ло би да по ста не 
ја сно да је пот пу на кон гру ен ци ја из ме ђу гло бал них, кон ти нен тал-
них, на ци о нал них или чак ре ги о нал них хро но ло ги ја не по жељ на 
и не до сти жна. Свест о ко ег зи стен ци ји „вре мен ских сло је ва” (Ze it-
schic hten, ка ко их на зи ва Рај нхарт Ко зе лек),36 са њи хо вим спе ци-
фич ним рит мо ви ма и бр зи на ма, је сте све што је ра зум но мо гу ће 
до сти ћи. На гло бал ној ска ли, две „ве о ма ду ге” пре крет ни це сто-
ле ћа – ре во лу ци о нар но до ба од 1760. до 1830. и раз ви ја ње пу не 
мо дер но сти из ме ђу 1890. и по сле рат ног пре стро ја ва ња у ра ним 
два де се тим – из два ја ју се као за себ ни пе ри о ди. То да је не ку вр сту 
„вик то ри јан ског” остат ка од XIX ве ка од 1830. до 1890, где ше зде-

35 Ви де ти: Cha r les Ma i er, „Con sig ning the Twen ti eth Cen tury to Hi story: Al-
ter na ti ve Nar ra ti ves for the Mo dern Era”, Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, 105 (2000), 
807–31.

36 Re in hart Ko sel leck, Ze itschic hten: Stu dien zur Hi sto rik (Frank furt a. M, 2000).
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се те и се дам де се те обра зу ју по ли тич ко те жи ште или, дру га чи је, 
до ба „на ста ју ће мо дер но сти” ко је се же от при ли ке од 1760. до 1920, 
сле де ћи иза скра ће не „ра не мо дер не” епо хе. Овај пред лог ужи ва 
од ре ђе ну по др шку не дав них по ку ша ја да се пре о бли ку је ра на мо-
дер ност. На при мер, Хајнц Ши линг сма тра да раз до бље од 1250. 
до 1750. пред ста вља од го ва ра ју ћу је ди ни цу за пе ри о ди за ци ју европ-
ске исто ри је.37 

VI

На кон свих ових по и гра ва ња и ска ка ња кроз про стор и вре ме, 
мо гла би да се осе ти сна жна же ља за окре та њем ка „пра вом” XIX 
сто ле ћу. Ка ко год за ми сли ли об лик сто ле ћа, има ли би ло шта да се 
ка же о ње му а да ни је са мо про ши ре ње, уве ћа ње или, мо жда, три ви-
ја ли за ци ја оно га што је већ по зна то из про у ча ва ња, ре ци мо, Не-
мач ке или Сје ди ње них Др жа ва? У но ви јем при ка зу Не мач ке то ком 
„ду гог” XIX сто ле ћа, ко ји је део 10. из да ња углед ног при руч ни ка 
Бру на Геб хар та, Јир ген Ко ка је утвр дио че ти ри се ку лар на трен да: 
би ло је то сто ле ће ин ду стри ја ли за ци је, де мо граф ске екс пло зи је (и 
ми гра ци ја у ве ли ком оби му) и на ци о нал не др жа ве. Че твр ти тренд 
про фе со ра Ко ке је успон гра ђан ства (Bürger tum), али са при до да-
тим опо ми њу ћим зна ком пи та ња.38 Ње гов за кљу чак је да је, прем да 
„ма ла ма њи на”, бур жо а зи ја „ста ви ла свој пе чат” на епо ху.39 

Оста ви ћу по стра ни пи та ње да ли ове тен ден ци је под јед на ко 
од го ва ра ју Евро пи као це ли ни и пре ћи ћу на про блем њи хо ве ва-
ља но сти за свет. Сва ка тен ден ци ја по се ду је сво ју осо бе ну хро но-
ло ги ју. Ме ђу тим, о пе ри о ди за ци ји је већ до вољ но ре че но.

До ба ин ду стри ја ли за ци је? На чин на ко ји Јир ген Ко ка по ста-
вља пи та ње пру жа пр ви од го вор. Оне зе мље у ко ји ма је пре ла зак на 
ин ду стриј ско дру штво био пот пун оста ле су „ма ла ма њи на”, али 
су оне у ве ли кој ме ри „ста ви ле свој пе чат” на свет. До 1890. ве ћи 
део зе мљи не по вр ши не био је пот пу но не дир нут ма шин ском ин-
ду стри јом, што та ко ђе ва жи и за не ко ли ко зе ма ља на европ ској пе-
ри фе ри ји. Дру ги та лас ин ду стри ја ли за ци је, на че лу са Ја па ном и 
Ру си јом, упра во је по чи њао.40 Ни ко од ових ка сних при до шли ца 

37 He inz Schil ling, Die ne ue Ze it: Vom Chri sten he it se u ro pa zum Eu ro pa der 
Sta a ten 1250 bis 1750 (Ber lin, 1999). У књи зи об ја вље ној у ис тој еди ци ји Ха ген 
Шул це сма тра да „мо дер на” Евро па по чи ње око 1740. го ди не: Ha gen Schul ze, 
Phönix Eu ro pa: Die Mo der ne. Von 1740 bis he u te (Ber lin, 1998).

38 Jürgen Koc ka, Das lan ge 19. Ja hr hun dert. Ar be it, Na tion und bürger lic he 
Ge sellschaft (Stut tgart, 2002).

39 Ibid., 138.
40 О три фа зе ин ду стри ја ли за ци је (1760–1880; 1880–1950; по сле 1950), ви-

де ти: Pe ter N. Ste arns, The In du strial Re vo lu tion in World Hi story (Bo ul der, San 
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ни је су сти гао, у кван ти та тив ном по гле ду, пр ве ин ду стриј ске зе мље. 
У исто вре ме, ро ба из фа бри ка у ин ду стри ја ли зо ва ним зе мља ма 
– по нај пре у Бри та ни ји, Сје ди ње ним Др жа ва ма, Не мач кој и Фран-
цу ској – про ди ра ла је у нај у да ље ни ја ме ста на пла не ти. Ин ду стри-
ја ли за ци ја је би ла пра ће на под јед на ко ва жним про це сом: из град-
њом ме ђу на род не при вре де ко ја се са сто ја ла од мре жа тран спор та, 
тр го ви не и (све ва жни јих и ва жни јих) фи нан си ја ко је су се пре-
кла па ле. Овим мре жа ма је у ве ли кој ме ри вла дао лон дон ски Си ти, 
ко смо по лит ско ме сто раз ме не по крет ног бо гат ства ко је је за др жа-
ло сво ју пре власт чак и на кон ре ла тив ног опа да ња ин ду стриј ске 
сна ге Бри та ни је. Иа ко су ин ду стри ја ли зо ва не зе мље обра зо ва ле 
је згро ме ђу на род не при вре де, та при вре да је та ко ђе ин те гри са ла 
но во на ста ле за мет ке из во за по љо при вред не и ру дар ске про из вод-
ње у це лом све ту. Сто га су пред рат ни Југ, Еги пат, Ју жна Афри ка, 
Ар ген ти на, Но ви Зе ланд, Ма ла ја и дру ги ре ги о ни по ста ли зна чај ни 
уче сни ци у аси ме трич ној по де ли ра да. Пре ма то ме, пр ви се ку лар-
ни тренд мо же да се пре фор му ли ше на сле де ћи на чин: ин ду стри-
ја ли за ци ја се вер но-атлант ског је згра уну тар струк ту ра гло бал не 
раз ме не ко је се ши ре.41 

До ба „де мо граф ске екс пло зи је”? Сен за ци о нал не сто пе по ра-
ста ста нов ни штва у XX ве ку не сме ју да се про јек ту ју у прет ход-
но раз до бље. Шта ви ше, ди хо то ми ја из ме ђу ве ли ког по ра ста у 
„Тре ћем све ту” и ла га ног по ве ћа ња у бо га тим дру штви ма је са свим 
ско ра шња по ја ва. Ста нов ни штво ве ли ких др жа ва по пут Ин ди је и 
Ки не то ком XIX ве ка се не знат но по ве ћа ва ло и упо ре ди во је са 
Фран цу ском, европ ском зе мљом са нај спо ри јим ра стом ста нов ни-
штва. Раст ста нов ни штва у Не мач кој био је на сре ди ни ска ле, где 
на ла зи мо и Ита ли ју, Швед ску и Еги пат. „Екс пло зи ја” је пра ва реч 
да се озна чи оно што се де ша ва ло у Ве ли кој Бри та ни ји, на Ја ви и 
у Ла тин ској Аме ри ци у це ли ни – три за ни мљи ва слу ча ја за то што 
је по ве ћа ње ста нов ни штва у Ла тин ској Аме ри ци би ло узро ко ва но 
до се ља ва њем, на Ја ви без до се ља ва ња а у Бри та ни ји упр кос огром-
ном гу бит ку исе ље ни ка. По бед ни ци у де мо граф ској тр ци, ипак, 
би ле су „зе мље бе лог на се ља ва ња”, ка ко се не ка да го во ри ло, а у 
да на шњем OECD-у, жар гон ски ре че но, то су „из дан ци За па да”: 
Сје ди ње не Др жа ве, Ка на да, Ау стра ли ја и Ар ген ти на. Све то са би-
ра се са зна чај ном ре ди стри бу ци јом де мо граф ске вред но сти из ме ђу 

Fran ci sco and Ox ford, 1993); Sid ney Pol lard, „The Eu ro pe a ni za tion of the In ter na ti o nal 
Eco nomy 1800–1870”, in: Eu ro pe in the In ter na ti o nal Eco nomy 1500–2000, ed. De rek 
H. Al dcroft and Ant hony Sut clif fe (Chel ten ham, 1999), 50–101.

41 Из ван ред ну ски цу свет ске еко но ми је у XIX ве ку пру жа: Wol fram Fischer, 
Ex pan si on, In te gra tion, Glo ba li si e rung. Stu dien zur Geschic hte der Welt wirtschaft 
(Göttingen, 1998), на ро чи то 36–48.
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кон ти не на та. Ако сле ди мо нај бо ље до ступ не про це не, до 1900. удео 
Ази је у свет ском ста нов ни штву зна чај но је опао са 66% 1800. на ре-
корд но ни ских 55% 1900. го ди не. То ком истих 100 го ди на удео Евро-
пе (без Ру си је) по рас тао је са 15% на 18%, а Аме ри ке са 2,5% на 10%.42

Пре ма то ме, дру га тен ден ци ја у сво јој уве ћа ној но вој фор му-
ла ци ји ни је ствар но „де мо граф ска екс пло зи ја” већ де мо граф ска 
над моћ За па да, на ро чи то „но ве Евро пе” у Но вом све ту. По кре ти 
при вре ме не или трај не еми гра ци је на ве ли ким уда ље но сти ма пре ко 
Атлант ског оке а на али и Па ци фи ка и Ин диј ског оке а на од лу чу ју ће 
су до при не ли ова квом ис хо ду. Је дан до дат ни ре зул тат, из у зет но 
ва жан за дру штве ну исто ри ју, би ло је ши ре ње ве ко ви ма ста рог 
об ли ка дру штве ног дис кон ти ну и те та: ди ја спо ре. 

Сто ле ће на ци о нал не др жа ве?43 Да ва ње по у зда ног од го во ра на 
ово пи та ње прет по ста вља ло би па жљи во ис пи ти ва ње мно штва тео-
риј ских при сту па на ци о на ли зму, на ци ји и на ци о нал ној др жа ви. 
Мо гу са мо да ски ци рам не ко ли ко за кљу ча ка. На ци о нал ну др жа ву 
не пред ста вља сва ки по ли тич ки об лик при хва ћен од стра не за јед-
ни це ко ја се бе де фи ни ше као на ци ју. На ци о нал на др жа ва сје ди њу-
је иде а ле јед на ко сти, основ них гра ђан ских пра ва, кул тур не хо мо-
ге но сти, не за ви сно сти у плу ра ли стич ком ме ђу на род ном си сте му, 
над моћ но сти над дру ги ма и за јед нич ке суд би не са ор га ни за ци о-
ним на сле ђем европ ских те ри то ри јал них др жа ва из ра ног мо дер-
ног раз до бља. Осим то га, пот пу но из гра ђе на на ци о нал на др жа ва 
из и ску је ин те гра тив ни по тен ци јал мо дер них ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја, пре све га штам пу за ма сов ну упо тре бу (што за уз врат 
зах те ва од ре ђе ни ни во пи сме но сти), же ле зни цу и те ле граф. Због 
свих ових раз ло га, на ци о нал на др жа ва је мо де ран изум. До ње га увек 
до ла зи пу тем ду го трај ног про це са из град ње на ци је ује ди ња ва њем 
ма њих је ди ни ца (пле ме на, др жа ви ца, ло кал них за јед ни ца итд.) у 
про стра ни је, ве ће и ва жни је це ли не. То је оно што се до го ди ло у Не-
мач кој, Ита ли ји и у Сје ди ње ним Др жа ва ма на кон Гра ђан ског ра та.

Ве ћи на на ци о нал них др жа ва у са вре ме ном све ту на ста ла је 
на те ме љу рас па да цар ста ва. По сто ја ла су че ти ри та ла са по стим пе-
ри јал ног ства ра ња на ци о нал них др жа ва:

Ре во лу ци о нар ни пе ри од на за пад ној хе мис фе ри од вре ме на 
сти ца ња не за ви сно сти три на ест аме рич ких ко ло ни ја до не за ви-
сно сти Бо ли ви је 1825. го ди не.

42 Из ра чу на то на осно ву по да та ка из: Mas si mo Li vi-Bac ci, A Con ci se Hi story 
of World Po pu la tion, 2nd ed. (Ox ford, 1997), 31, та бе ла 1.3.

43 Ви де ти та ко ђе: Jürgen Oster ham mel, „Der europäische Na ti o nal sta at des 
20. Ja hr hun derts. Ei ne glo bal hi sto rische Annäherung”, in: Jürgen Oster ham mel, 
Geschichtswis sen schaft jen se its des Na ti o nal sta ats. Stu dien zu Be zi e hung sgeschic hte 
und Zi vi li sa ti on sver gle ich (Göttingen, 2001), 322–341.
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Не по сред но на кон Пр вог свет ског ра та (ка да су Ир ска и Еги-
пат сте кли ау то но ми ју).

Пе ри од вр хун ца де ко ло ни за ци је Ази је и Афри ке от при ли ке 
из ме ђу 1946. и 1962. го ди не.

И ко нач но, рас пад Со вјет ског Са ве за 1991. го ди не. 
Не ко ли ко слу ча је ва но во сте че не су ве ре не не за ви сно сти за бе-

ле же но је то ком по след ње три че твр ти не (ка лен дар ског) XIX сто-
ле ћа, али ни је дан од њих у не за пад ном све ту. Са свим су прот но, 
ус по ста вља ње по стим пе ри јал них ре пу бли ка у Ла тин ској Аме ри-
ци би ло је ви ше од број ча не про тив те же ра за ра њу сто ти на и мо жда 
хи ља да не за ви сних др жа ви ца у то ку ко ло ни јал не екс пан зи је. До 
1913. број не за ви сних по ли тич ких је ди ни ца на пла не ти до се гао је 
свет ско и сто риј ски ми ни мум.44 Са мо Бри тан ско цар ство укљу чи-
ва ло је че твр ти ну чо ве чан ства, не знат но ви ше од Ки не ског цар ства. 
Ки на је би ла пред на ци о нал но, аграр но цар ство, а Im pe ri um Bri tan-
ni cum цар ство са мо дер ном на ци о нал ном др жа вом, пре ци зни је – са 
им пе ри јал ном на ци о нал ном др жа вом у сво ме цен тру. Сје ди ње не 
Др жа ве, по све ће не екс пан зи ји ка за па ду, ве ро ват но би се мо гле сма-
тра ти још јед ном та квом им пе ри јал ном на ци о нал ном др жа вом.45 

Украт ко, XIX сто ле ће ни је би ло до ба пра вих на ци о нал них 
др жа ва већ цар ста ва у ста ром сти лу (Хаб збур шко, Осман ско и Ру-
ско цар ство) ко ја су оп ста ја ла упо ре до са мо дер ни зо ва ним и мно-
го спо соб ни јим им пе ри јал ним на ци о нал ним др жа ва ма. Чи ње ни ца 
што се Не мач ка при дру жи ла овом дру гом клу бу при лич но доц кан 
и са огра ни че ним успе хом на ве ла је не мач ке исто ри ча ре да пот це-
не ди мен зи ју цар ства. 

„Сто ле ће бур жо а зи је?” Из но ва је те шко пре ва зи ћи се ман тич-
ке по те шко ће. Фи ни је ни јан се зна че ња ко је раз два ја ју „гра ђан ство” 
(Bürge r tum) од „бур жо а зи је” (bo ur ge o i sie) пред ста вља ју, са ме по 
се би, стра хо вит иза зов. На ци о нал ни пу те ви дру штве не ево лу ци је 
чи не те шким пре во ђе ње пој мо ва. На при мер, огром на је раз ли ка 
у то ме да ли је бур жо а ска кла са на ста ла по ред уко ре ње не ари сто-
кра ти је (као што је би ло у за пад ној Евро пи и Ја па ну) или та мо где 
та ква ари сто кра ти ја ни је по сто ја ла – као што је био слу чај, под 
ве о ма раз ли чи тим окол но сти ма, у Ки ни, Сје ди ње ним Др жа ва ма 
или Ау стра ли ји. Ипак, мо гу ће је из ву ћи не ко ли ко услов них оп штих 
за кљу ча ка. Сву да у све ту је ко мер ци ја ли за ци ја, по се би гло бал ни 

44 Ви де ти: Cha r les Tilly, „Ge o graphy of Eu ro pean Sta te ma king and Ca pi ta lism 
sin ce 1500”, in: Ge o grap hic Per spec ti ves in Hi story: Es says in Ho nor of Ed ward 
Whi ting Fox, ed. Eu ge ne D. Ge no ve se and Le o nard Hoc hberg (Ox ford, 1989), 158–181.

45 D. W. Me i nig, The Sha ping of Ame ri ca: A Ge o grap hi cal Per spec ti ve on 500 
Years of Hi story, vol. 2, Con ti nen tal Ame ri ca, 1800–1867 (New Ha ven and Lon don, 
1986), 170–188.
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тренд, учи ни ла дру штве не про сто ре при сту пач ни ма за гру пе ко је 
су се спе ци ја ли зо ва ле у тр го вач ким по сло ви ма. Њи хов успон те као 
је па ра лел но са ре ла тив ним опа да њем вла сни штва над зе мљом 
као из во ром при хо да и мо ћи. Ме ђу овим гру па ма би ле су ис так ну-
те ет нич ке ма њи не, при ме ра ра ди Гр ци и Јер ме ни у по зном Осман-
ском цар ству или Ки не зи у ју го и сточ ној Ази ји. Дру гим ре чи ма, 
„сред њи сло је ви” ни су увек из ра ста ли из ло кал не и уну тра шње 
осно ве – че сто су има ли ра њи ви ста тус ту ђин ских „го сти ју”.46 У 
сва ком слу ча ју, на не ки на чин до дир нуо их је ште дљи ви, ек пан-
зив ни и ка ра ци о на ли за ци ји усме рен „дух ка пи та ли зма”.47

Дру га тен ден ци ја ско ро свет ског оби ма био је успон „про фе-
си ја”.48 У ин сти ту ци ја ма ви со ког обра зо ва ња по европ ском сти лу 
по ве ћа вао се број ле ка ра и учи те ља. Где год је Бри тан ска им пе ри ја 
сте кла упо ри ште (или ви ше од то га), она је из во зи ла вла да ви ну 
пра ва и ин стру мен те суд ских про це са. До 1920. у све ту је би ло 
ма ло ве ли ких зе ма ља без адво ка та – мно ги од њих игра ли су во-
де ћу уло гу у по кре ти ма за на ци о нал но осло бо ђе ње.

Тре ће, XIX век до жи вео је успон тран са тлант ске, ко смо по-
лит ске бур жо а зи је, те сно по ве за не са под јед на ко ко смо по лит ском 
ари сто кра ти јом – кла се пред у зет ни ка, од ко јих су се мно ги ба ви-
ли фи нан си ја ма, и бо га тих рен ти је ра. Ова кла са обра зо ва ла је 
та нак слој из над раз ли чи тих на ци о нал них бу р жо а ских кла са или 
„ми љеа” (mi li e ux) са ко ји ма је би ла по ве за на на број не на чи не. Она 
је има ла сво је из дан ке у Ла тин ској Аме ри ци, у бо га ти јим ко ло ни-
ја ма и гра до ви ма по пут Ис тан бу ла, Алек сан дри је или Шан га ја.49

Ко нач но, нај за ни мљи ви је је пи та ње да ли је „не бо гра ђан ских 
вред но сти” (bürger lic her Wer te him mel) по сто ја ло и да ли се ши ри ло 
не за ви сно од ло кал но за сно ва них бу р жо а ских сло је ва или „ми љеа”? 
По сто ја ле су сна жне пре пре ке та квој гло ба ли за ци ји вред но сти 
из у зев гру бог им пе ра ти ва бо га ће ња. Об ли ци по ро ди це, то ли ко 

46 Chri sti ne Dob bin, Asian En tre pre ne u rial Mi no ri ti es: Co njo int Com mu ni ti es 
in the Ma king of the World Eco nomy 1570–1940 (Ric hmond, 1996).

47 Овај аспе кат не до ста је у но вом при сту пу овом пред ме ту ко ји на гла ша-
ва бли ску ве зу из ме ђу ка пи та ли зма и на ци о нал ног раз во ја: Li ah Gre en feld, The 
Spi rit of Ca pi ta lism: Na ti o na lism and Eco no mic Growth (Cam brid ge, Mass. and 
Lon don, 2001).

48 Ипак би тре ба ло има ти на уму да ниг де из ван За па да екс пан зи ја не ка-
пи та ли стич ког сег мен та сред њих кла са ни је по при ми ла та кву ва жност да би 
се го во ри ло о „про фе си о нал ном” или „кор по ра тив ном” дру штву у сми слу Ха-
рол да Пер ки на: Ha rold Per kin, The Ri se of Pro fes si o nal So ci ety: En gland sin ce 1880 
(Lon don, 1989).

49 По сто ји још не ко ли ко ис тра жи ва ња та квих дру штве них гру па. Је дан 
од пр вих и још увек вре дан при каз пру жио је Cha r les A. Jo nes, In ter na ti o nal Bu-
si ness in the Ni ne te enth Cen tury: The Ri se and Fall of a Co smo po li tan Bo ur ge o i sie 
(Brig hton, 1987). Он је сле дио рад још ста ри јег пи о ни ра ка ква је би ла Hen ri et ta 
M. Lar son, Gu i de to Bu si ness Hi story (Cam brid ge, 1948).
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ва жни за „грађанскe” (bürger lic he) ста во ве о све ту, би ли су ја ко 
ве за ни за кул ту ру, док пред ста ве о се би са ми ма ни су ни шта ма ње 
кул ту ро ло шки ко ди ра не и уоп ште их ни је ла ко про ме ни ти. С дру-
ге стра не, ли бе ра ли зам као квин те сен ци ја бур жо а ске сли ке све та 
про на шао је след бе ни ке на сва ком кон ти нен ту, из ра зи то на аме рич-
ком али и у Ин ди ји, Ја па ну и на Сред њем ис то ку.50 Ако XIX сто-
ле ће, у свет ском оби му, ни је раз до бље ка да је бур жо а зи ја по ста ла 
до ми нант на у дру штве ном и по ли тич ком по гле ду, то ком ње га је 
си гур но на сту пи ло уни вер зал но рас про сти ра ње сред њи шњих 
бур жо а ских ве ро ва ња. 

Не ка ми бу де до пу ште но да на спи сак Јир ге на Ко ке, као за кљу-
чак, до дам још две осо бе но сти XIX ве ка.

Би ло је то сто ле ће про ши ри ва ња гра ни ца и на ва ле на ак тив не 
на чи не жи во та. Крис Беј ли, во де ћи бри тан ски исто ри чар мо дер не 
Ин ди је, ис та као је да су то ком ре во лу ци о нар ног пе ри о да из ме ђу 
се дам де се тих го ди на XVI II и три де се тих го ди на XIX ве ка „пле-
мен ски из гре ди”, ко ји су по те кли из Сред ње Ази је и Ав га ни ста на, 
по след њи пут у исто ри ји про у зро ко ва ли озбиљ не про бле ме по љо-
при вред ном ста нов ни штву у евро а зиј ској ни зи ји. Но мад ски рат ни ци 
са се ве ра иза зва ли су мно ге не ми ре ко ји су олак ша ли бри тан ско 
за по се да ње Ин ди је.51 Ипак, био је то по след њи из ди сај но мад ске 
мо ћи. На кон то га, се де лач ка ве ћи на чо ве чан ства сте кла је пре власт. 
По ли ти ка пре се ља ва ња Ин ди ја на ца пред сед ни ка Ен др јуа Џек со на 
сло ми ла је вој ну моћ ин ди јан ских на ро да. От при ли ке у исто вре-
ме ру ска др жа ва је по ја ча ла офан зи ву про тив но мад ских на ро да у 
сте па ма Ка зах ста на – са мо стал не си ле чи ји су на па ди ра ни је за-
ус та вља ни ни зом утвр ђе ња.52 На не ко ли ко ме ста у све ту не стал не 
на чи не жи во та по ти сну ли су на се ље ни ци, уз су сре тљи ву по моћ 
др жа ве и же ле зни це ко ја је сти гла ка сни је. Гра ни ца се мо гла на ћи 
го то во сву да из ван за пад не Евро пе – у Се вер ној Аме ри ци, Бра зи лу 
и ар ген тин ској пам пи, у Ау стра ли ји и Но вом Зе лан ду, у ис точ ним 
де ло ви ма Ру ског цар ства, у ју жној Афри ци, у Ин ди ји, ко ло ни јал-
ној Бур ми и у Ћинг Ки ни, где су не ка да за стра шу ју ћи Мон го ли 

50 У Ја па ну је 1881. до шло до осни ва ња Ли бе рал не стран ке (Jiyuto), док је 
у Ин ди ји Ин диј ски на ци о нал ни кон грес, осно ван 1885, су о чио ко ло ни јал ну 
др жа ву са ду хом кри тич ког ли бе ра ли зма. Ба рем за Сред њи ис ток по сто ји пр во-
ра зред на ин те лек ту ал на исто ри ја: Al bert Ho u ra ni, Ara bic Tho ught in the Li be ral 
Age 1798–1939 (Lon don, 1962). При ча о то ме ка ко су Бо гат ство на ро да Ада ма 
Сми та или О сло бо ди Џо на Стју ар та Ми ла би ли пре во ђе ни на број не је зи ке 
пру жа увид у слу ча је ве ши ре ња и при хва та ња иде ја ши ром све та. Ви де ти: Adam 
Smith Ac ross Na ti ons: Tran sla ti ons and Re cep ti ons of the We alth of Na ti ons, ed. Lai 
Che un gchung (Ox ford, 1999).

51 Bayly, Im pe rial Me ri dian, 33–54.
52 An dre as Kap pe ler, Rußland als Vielvölkerreich: Ent ste hung, Geschic hte, 

Zer fall (München, 1992), 158–159.
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под ле гли пред на па ди ма се ља ка ки не ског на ро да Хан, зе ле на ша 
и пи ћа. До 1890. (го ди не ка да је уби јен Бик Ко ји Се ди) сви ови про-
це си од ви ја ли су се сво јим то ком. Ју на ци до мо ро дач ког от по ра 
па ли су у бор би или су под ле гли пред нов цем. Ре че но са вре ме ним 
је зи ком, гра ни це су би ле „за тво ре не”. 

Ко нач но, XIX сто ле ће би ло је сто ле ће еман ци па ци је и но ве 
ис кљу чи во сти, осло ба ђа ња и уз ми ца ња пред ко смо по ли ти змом и 
то ле ран ци јом. Сна же ње ис кљу чи вих иден ти те та за по че то је по чет-
ком сто ле ћа. Ај ра Бер лин пра тио је „про па да ње жи во та цр на ца 
на се вер но а ме рич ком коп ну” уна зад све до ре во лу ци о нар ног раз-
до бља.53 У свет ско и сто риј ском по гле ду, про паст си сте ма ро бов ског 
ра да на под руч ју Атлан ти ка и у ис точ ној Евро пи (а не што доц ни-
је и у мно гим ислам ским зе мља ма) сма тра се зна ком успе шно сти 
XIX ве ка.54 Он сто ји у истом ре ду са еман ци па ци јом Је вре ја и не-
стан ком ре ли гиј ских про го на у за пад ној Евро пи. Ме ђу тим, слав но 
сто ле ће про гре са – у овом слу ча ју мој „крат ки” XIX век – окон ча ва 
се са дру га чи јим и су мор ни јим при зву ком. Оно се за вр ша ва не у спе-
хом об но ве у Сје ди ње ним Др жа ва ма и успо ном се гре га ци је на Ју гу, 
слич ним по ку ша ји ма да се по ву ку ду бо ке ра сне ли ни је кроз ју жно-
а фрич ко дру штво, ан ти ки не ском и ан ти ја пан ском ис кљу чи во шћу 
у Сје ди ње ним Др жа ва ма, Ка на ди и Ау стра ли ји на кон 1882, ан ти-
се мит ским по гро ми ма у Ру си ји од 1881. па на да ље, оп ту жбом 
про тив ка пе та на Драј фу са 1894. и сна жним ан ти се ми ти ским уз бу-
ђе њем у Не мач кој и Ау стри ји, са кли ца ма ра си стич ке ли те ра ту ре 
чак и у Ја па ну и Ки ни.55

Из но ва, као и већ то ли ко пу та у овом пре да ва њу, ја сам са мо 
по ре ђао до га ђа је уме сто да раз ми шљам о раз ло зи ма ку му ла тив ног 
де ша ва ња. Уко ли ко се не ко не осе ћа ла год но са при сту пи ма свет-
ског си сте ма или мо но ка у зал ним мо де ли ма, би ли они еко ном ске, 
де мо граф ске или еко ло шке вр сте, ве о ма је те шко про на ћи об ја-

53 Ber lin, Many Tho u sands Go ne, 96
54 Под сти цај на ис тра жи ва ња у ком па ра тив ном оби му укљу чу ју: Pe ter 

Kol chin, Un free La bor: Ame ri can Sla very and Rus sian Ser fdom (Cam brid ge, Mass. 
and Lon don, 1987); Ro bin Blac kburn, The Over throw of Co lo nial Sla very, 1776–1848 
(Lon don, 1988); Seymo ur Drescher, From Sla very to Fre e dom: Com pa ra ti ve Stu di es 
in the Ri se and Fall of Atlan tic Sla very (Ba sing sto ke, 1999); M. L. Bush, Ser vi tu de 
in Mo dern Ti mes (Cam brid ge, 2000), 177–199.

55 Ова кав раз вој до бро је до ку мен то ван у мно гим ра до ви ма. Дру го пи та ње 
би ло би ка да је на сту пио пре о крет. Као што је Ке трин Хол не дав но по ка за ла 
за Бри та ни ју, пе де се те го ди не XIX ве ка мо жда су би ле кључ но вре ме за ши ре-
ње „об ли ка ра си стич ког ми шље ња ко ји је прет по ста вљао хи је рар хи ју и не јед-
на кост”: Cat he ri ne Hall, Ci vi li sing Su bjects: Me tro po le and Co lony in the En glish 
Ima gi na tion, 1830–1867 (Cam brid ge, 2002), 436; Ви де ти и њен при лог у: Cat he ri ne 
Hall, Ke ith McClel land and Ja ne Ren dall, De fi ning the Vic to rian Na tion: Class, Ra ce, 
Gen der and the Bri tish Re form Act of 1867 (Cam brid ge, 2000).
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шње ња за исто вре ме ну по ја ву слич них фе но ме на у раз ли чи тим 
кон тек сти ма. Свет ска исто ри ја, као по се бан на чин по сма тра ња 
про шло сти, ду го је не за слу же но би ла на ло шем гла су за то што је 
ну ди ла пре у ра ње не од го во ре на пи та ња ко ја су би ла сла бо схва ће на 
и ма ло ис тра же на. За др жи мо се, сто га, на тре ну так на пи та њи ма. 
По ка за ло се да ба рем оно пр во – „Где се мо же про на ћи XIX сто ле ће?” 
– ма да је да ле ко од то га да бу де раз ре ше но, има нај ма ње сми сла.*

Пре вео с ен гле ског
Ми ха ел Ан то ло вић 

* Из вор: Jürgen Oster ham mel, „In Se a rch of a Ni ne te enth Cen tury. Six te enth 
An nual Lec tu re of the GHI, No vem ber 14, 2002”, GHI Bul le tin, No. 32 (Spring 2003), 
9–28.




