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ИСТОРИОГРАФСКАСИНТЕЗАО
КОНСТИТУТИВНОЈЕПОХИМОДЕРНЕЕВРОПЕ

Ми лош Ко вић, Че ти ри ре во лу ци је. Евро па и свет 1774–1799, „Фи лип Ви
шњић”, Бе о град 2021

Са сло мом ко му ни зма 90их го ди на про шлог ве ка и гло бал ном 
до ми на ци јом нео ли бе рал не иде о ло ги је, по јам ре во лу ци је – ко ји је пред
ста вљао „уте ме љи вач ки мит” свих ле ви чар ских по кре та у 20. ве ку – не 
са мо што је из гу био на зна ча ју већ је го то во у пот пу но сти ич ше зао ка ко 
из на уч ног та ко и јав ног дис кур са. На ме сто ре во лу ци је и иде ја ко је је 
она из не дри ла по пут сло бо де, јед на ко сти, гра ђан ског дру штва, сту пи ли 
су пој мо ви еко ном ског ра ста, ефи ка сно сти, гло ба ли за ци је, тр жи шта итд., 
пру жа ју ћи ти ме сво је вр сну по твр ду да је зик и сам ре про ду ку је по сто
је ћу кла сну струк ту ру и рас по де лу дру штве не мо ћи. Ове струк ту рал не 
про ме не ну жно су се од ра зи ле и на глав не то ко ве свет ске исто ри о гра
фи је – док је ра ни је ре во лу ци ја ма с кра ја 18. ве ка при да ван сре ди шњи 
зна чај у ту ма че њу исто ри је Но вог ве ка, оне су то ком про те клих де це ни ја 
по ста ле са мо је дан од (исти на, ве о ма ва жних) фе но ме на ко ји озна ча ва ју 
пре ла зак из ра но мо дер не у мо дер ну епо ху. Има ју ћи у ви ду ову „сме ну 
па ра диг ме”, Лин Хант, јед на од нај и стак ну ти јих са вре ме них исто ри чар
ки, оце ни ла је да је Фран цу ска ре во лу ци ја до спе ла на рђав глас бу ду ћи 
да се она да нас сма тра пре те чом пр вен стве но те ро ра и то та ли та ри зма а 
не, ка ко се ра ни је твр ди ло, сло бо де и де мо кра ти је. 

Сво је вр сно од сту па ње од овог ma in stre amа пред ста вља не дав но 
об ја вље на син те за под на зи вом Че ти ри ре во лу ци је. Евро па и свет 1774–
1799, чи ји је ау тор Ми лош Ко вић, про фе сор Оп ште исто ри је Но вог ве ка 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду и, ујед но, је дан од све га не ко ли
ци не струч ња ка за ову те му уну тар за јед ни це срп ских исто ри ча ра. Наме
ње но пр вен стве но обра зо ва ним чи та о ци ма и струч ња ци ма из раз ли чи тих 
ху ма ни стич ких и дру штве них ди сци пли на, ово де ло пру жа па но рам ски 
по глед на глав не идеј не, по ли тич ке, еко ном ске и дру штве не про це се 
ко ји су то ком дру ге по ло ви не 18. и пр вих де це ни ја 19. ве ка раз гра ди ли 
„ста ри ре жим” и из те ме ља пре о бра зи ли европ ска дру штва омо гу ћив ши, 
на по слет ку свет ску до ми на ци ју Евро пе то ком 19. сто ле ћа. Упр кос рела
тив но ску че ним хро но ло шким гра ни ца ма по ста вље ним у на сло ву књи ге 
– две и по де це ни је ко је пред ста вља ју сво је вр сно „је згро” исто риј ских 
по ја ва ко је се на ла зе у сре ди шту Ко ви ће ве ана ли зе – она за хва та мно го 
ши ри вре мен ски од сек ко ји у по је ди ним слу ча је ви ма се же од по чет ка 
16. ве ка све до ду бо ко у 19. сто ле ће. 

Струк ту ру Ко ви ће ве књи ге чи не пет по гла вља – осим пр вог (стр. 
13–39), у ко ме је ау тор пред ста вио по ли тич ку ма пу све та 1774. го ди не, 
ко је пред ста вља и сво је вр сни „про стор ни” увод у те му ње го вог из ла га ња 
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– пре о ста ла че ти ри по гла вља по све ће на су ре во лу ци ја ма на под руч ју 
иде ја („Ин те лек ту ал на ре во лу ци ја”, стр. 41–83), ма те ри јал ног жи во та и 
про из вод ње („Ин ду стриј ска ре во лу ци ја”, стр. 85–126), те по ли ти ке и дру
штва („Аме рич ка ре во лу ци ја”, стр. 127–171; и „Фран цу ска ре во лу ци ја”, 
стр. 173–238). При ка зу ју ћи нај ва жни је фе но ме не ко ји су ре во лу ци о ни
са ли идеј ни свет европ ског чо ве ка, Ко вић је, по чев ши са тзв. „на уч ном 
ре во лу ци јом” то ком Ра ног но вог ве ка, ис та као про ме не ко је су то ком 
раз до бља про све ће но сти на сту пи ле на под руч ју вер ских схва та ња (деи зам 
и пи је ти зам) и, на ро чи то, по ли ти ке (иде је то ле ран ци је, при род ног пра
ва и дру штве ног уго во ра, ко смо по ли ти зма и ра ног на ци о на ли зма). При 
то ме, од ва жно сти је чи ње ни ца да је он идеј на кре та ња про ту ма чио 
уну тар оп штег по ли тич ког и дру штве ног кон тек ста обе ле же ног кри зом 
„ста рог по рет ка” и успо ном но вог дру штве ног сло ја, гра ђан ства. Апо
стро фи ра ју ћи на уч нотех но ло шке ино ва ци је оства ре не то ком пр ве по ло
ви не 18. ве ка, Ко вић је ана ли зи рао Ин ду стриј ску ре во лу ци ју, по све тив
ши на ро чи ту па жњу ка рак те ри стич ним дру штве ним и кул ту ро ло шким 
пред у сло ви ма ко ји су од ре ди ли да она пр во на сту пи у Ен гле ској. Ве зу
ју ћи узро ке Ин ду стриј ске ре во лу ци је за све о бу хват не про ме не на под
руч ју де мо гра фи је и по љо при вред не про из вод ње ко је су то ком 18. ве ка 
на сту пи ле у Ен гле ској, он је ука зао и на ње не зна чај не еко ном ске, дру
штве не и по ли тич ке по сле ди це, као и на раз ли чи ту ди на ми ку ко јом се 
она од ви ја ла у ра зним де ло ви ма Евро пе. Ин ду стриј ска ре во лу ци ја ни је 
са мо по де ли ла европ ски кон ти нент на „Се вер” и „Југ”, а за тим и чи тав 
свет на „За пад” и Ис ток” (стр. 125) већ је и под ста кла све о бу хва тан про цес 
мо дер ни за ци је. Ви де ћи у кон цеп ту мо дер ни за ци је ко ри сно ана ли тич ко 
ору ђе, Ко вић је, ме ђу тим, с пра вом ис та као ње гов иде о ло шки под текст 
ко ји за пад ни мо дел мо дер ни за ци је про пи су је као је ди ни и оба ве зу ју ћи 
за сва дру штва. Рас пра вља ју ћи о Аме рич кој ре во лу ци ји, он је пак ње не 
узро ке ве зао за ра то ве ко је је Бри тан ска им пе ри ја во ди ла у 18. ве ку, али 
и за иде је ко је је, то ком раз до бља про све ће но сти, из не дри ла ин те лек ту
ал на ре во лу ци ја. По ла зе ћи од осни ва ња ен гле ских ко ло ни ја у Се вер ној 
Аме ри ци и њи хо вог осо бе ног дру штве ног, еко ном ског и кул тур ног раз
во ја то ком 17. и 18. ве ка, Ко вић је у глав ним цр та ма при ка зао ток Аме рич
ке ре во лу ци је – од по бу не про тив опо ре зи ва ња, пре ко чу ве не „Бо стон
ске ча јан ке”, за се да ва ња Кон ти нен тал ног кон гре са, за кључ но са глав ним 
рат ним зби ва њи ма и по тип си ва њем ми ров ног уго во ра у Вер са ју. При 
то ме, он је на ро чи ту па жњу по све тио ана ли зи иде ја са др жа них у Де кла
ра ци ји не за ви сно сти (1776) и у Уста ву САД (1787), до ку мен ти ма ко ји су 
пред ста вља ли прак тич но оте ло вље ње ли бе рал не по ли тич ке иде о ло ги
је и мо де ле ко је су на сто ја ли да сле де сви гра ђан ски ре во лу ци о на ри 
то ком 19. сто ле ћа. На сли чан на чин, Ко вић је при сту пио и при ка зу Фран
цу ске ре во лу ци је. Ви де ћи у њој је дан од не сум њи во „нај ва жни јих дога
ђа ја у мо дер ној исто ри ји све та” (стр. 173), он је, сма тра мо са свим ра зло жно, 
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сво је из ла га ње за по чео крат ким, али са др жај ним пре гле дом нај зна чај
ни јих исто ри о граф ских ин тер пре та ци ја Фран цу ске ре во лу ци је то ком 
ми ну ла два ве ка. Из дво јив ши, за тим, че ти ри гру пе узро ка ко ји су до ве ли 
до ре во лу ци је (ге о по ли тич ки, еко ном ски, иде о ло шки, дру штве ни), он 
је при ка зао ток ре во лу ци је од „скуп шти не но та бла”, пре ко Скуп шти не 
др жав них ста ле жа до ње ног пре ра ста ња у На род ну уста во твор ну скуп
шти ну. Као и у слу ча ју Аме рич ке ре во лу ци је, сво ју па жњу за др жао је 
на ана ли зи Де кла ра ци је пра ва чо ве ка и гра ђа ни на и де мон ти ра њу „ста рог 
ре жи ма” то ком ав гу ста 1789. го ди не. При ка зу ју ћи по ли тич ку ди фе рен
ци ја ци ју ко ја је у ре до ви ма ре во лу ци о на ра на сту пи ла то ком ра да За ко
но дав не скуп шти не и Кон вен та, он је ла пи дар но на зна чио и спољ но по
ли тич ке окви ре ре во лу ци је и по че так ра та ве ли ких европ ских си ла 
про тив Фран цу ске. У по ме ну том кон тек сту, он је при ка зао и раз до бље 
„ја ко бин ске дик та ту ре”, тј. те ро ра ко ју је спро во ди ла ра ди кал на ре во
лу ци о нар на стру ја, а за тим и де ло ва ње тзв. „тер ми дор ског Кон вен та”, 
ус по ста вља ње „Ди рек то ри ју ма” и др жав ни удар из но вем бра 1799, што 
је, ујед но, озна чи ло и крај ре во лу ци је.

На зна чив ши но се ће иде је ове са др жа јем ван ред но бо га те књи ге, 
сма тра мо да је по треб но ис та ћи још не ко ли ко чи ње ни ца. Пр во, ау то ра 
од ли ку је од лич но по зна ва ње ка ко ста ри јих та ко и но ви јих ре зул та та 
свет ске ис то ри го ра фи је о овој те ми, што му је омо гу ћи ло да на ја сан, 
пре гле дан и си сте ма ти чан на чин пред ста ви кључ не до га ђа је, по ја ве и 
про це се то ком раз до бља тзв. „атлант ских ре во лу ци ја” (Ро берт Пал мер). 
Осим то га, иа ко чи та ва књи га пред ста вља ло гич ки за о кру же ну и ко хе
рент ну це ли ну, сво јом ори ги нал но шћу из два ја ју се по гла вља по све ће на 
ин те лек ту ал ној и ин ду стриј ској ре во лу ци ји. Ово по себ но бу ду ћи да је 
у њи ма Ко вић пред ста вио про це се на под руч ју ин те лек ту ал ног и ма те
ри јал ног жи во та уну тар оп штег исто риј ског кон тек ста епо хе по ну див ши 
све же ин тер пре та ци је и ука зав ши исто вре ме но на не ке од глав них исто
ри о граф ских кон тро вер зи. У по гла вљи ма по све ће ним Аме рич кој и Фран
цу ској ре во лу ци ји ау тор се пак углав ном за др жао на при ка зу кључ них 
фе но ме на из по ли тич ке и дру штве не исто ри је што ни ка ко не ума њу је 
њи хов зна чај бу ду ћи да је о њи ма вр ло ма ло пи са но у срп ској исто ри о гра
фи ји. На и ме, син те зе и да ље пред ста вља ју пра ву рет кост у срп ској исто
ри о гра фи ји у ко јој је, ка да је реч о ба вље њу те ма ма из европ ске и свет
ске исто ри је, по ре чи ма Ми ло ра да Ек ме чи ћа, све до нај но ви јег вре ме на, 
„сред њо школ ски уџ бе ник... [представљао] ње но нај ве ће до стиг ну ће”. 
Упр кос од ре ђе ним по ма ци ма, ствар се ни је мно го про ме ни ла ни то ком 
по след њих де це ни ја. На и ме, у увод ном де лу сво је во лу ми но зне тро том не 
син те зе Гра ђан ска Евро па по све ће не исто ри ји „ду гог 19. ве ка”, ака де мик 
Че до мир По пов је оп се жно пи сао и о ре во лу ци ја ма с кра ја 18. ве ка. Иако 
је од ње ног пр вог об ја вљи ва ња про те кло ви ше од три де це ни је, у ме ђу
вре ме ну се срп ски исто ри ча ри, огром ном ве ћи ном усред сре ђе ни на про
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уча ва ње срп ске исто ри је, ви ше ни су ба ви ли овом те мом. Већ са ма ова 
чи ње ни ца до вољ но го во ри о на ро чи том зна ча ју књи ге Ми ло ша Ко ви ћа 
за срп ску исто риј ску кул ту ру. Ово по себ но бу ду ћи да – као што је и сам, 
по зи ва ју ћи се на оце ну Ста но ја Ста но је ви ћа, ис та као у пред го во ру – без 
по зна ва ња европ ске и свет ске исто ри је ни је мо гу ће раз у ме ти ни срп ску 
исто ри ју. Ово ме би смо до да ли још и то да Ми лош Ко вић сво јом књи гом 
ни је са мо из но ва под се тио срп ске чи та о це на зна чај ре во лу ци о нар не 
епо хе као кон сти ту тив ног раз до бља мо дер не исто ри је већ је и је дан 
„прог на ни по јам” (То дор Ку љић), по но во учи нио пред ме том исто риј ског 
ис тра жи ва ња. Има ју ћи у ви ду по ме ну те чи ње ни це, искре но се на да мо 
да ће књи га Ми ло ша Ко ви ћа под ста ћи ба рем не ке од при пад ни ка мла ђе 
ге не ра ци је срп ских исто ри ча ра да за поч ну са си сте мат ским ис тра жи
ва њи ма бес крај но бо га те ба шти не европ ске и свет ске исто ри је. 

Др Ми ха ел АН ТО ЛО ВИЋ

КАЖИМИШТАЈЕДЕШПАЋУТИРЕЋИКОСИ

Ма рин ко Ар сић Ив ков, Трак тат о га стро но ми ји: с по себ ним освр том на 
бач ку, бе ћар ску и ба нат ску куј ну, Ба нат ски кул тур ни цен тар, Но во Ми ло ше во 
2021

Пи сац Во ди ча на онај свет, За пи са књи жев ног па то ло га, Кри вич
не есте ти ке, при по ве дач, дра ма ти чар и ро ман си јер, са ста вљач Срп ске 
ана те ми са не при по вет ке, Ан то ло ги је срп ске удво рич ке по е зи је, Чи тан ке 
срп ске по ли тич ке по е зи је, пр ви при ре ђи вач де ла Дра ги ше Ва си ћа, и дру
гих у кон тек сту са вре ме не срп ске књи жев но сти нео бич них и зна чај них 
књи га, Ма рин ко Ар сић Ив ков, огла сио се Трак та том о га стро но ми ји: 
с по себ ним освр том на бач ку, бе ћар ску и ба нат ску куј ну. Иза на слов не 
од ред ни це „трак тат”, кри је се шти во за сла до ку сце, баш као што је под
на сло вом, при де вом „бе ћар ски” на го ве ште но. А по зна то је да – ни је 
ла ко бе ћар би ти.

С ве ли ким ли те рар ним и, по све му су де ћи, жи вот ним ис ку ством, 
Ар сић Ив ков рас пре да о куј ни, а по нај ви ше о оном што се за сто лом „ди
ва ни”. Јер

куј на је као на род на при ча. Иде од уста до уста, од на ро да до на ро да. Сва ки 
на род, сва ко вре ме, сва ки при по ве дач да ју по зна тој при чи свој за чин, 
сво је уме ће, свој стил. 

На чи та но, па рас при ча но, чи та о ци ма је сер ви ра но мно штво за ни
мљи вих по да та ка о хра ни и пи ћу из пер спек ти ве ужи ва о ца „спо ре куј не”, 




