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Евро па ра ног сред њег ве ка се из но ва и из но ва схва та по гре шно. 
Жр тва је два ју ве ли ких на ра ти ва. Оба су ве о ма ути цај на у исто ри ји 
и исто ри о гра фи ји по след ња два сто ле ћа и оба во де по гре шној пред
ста ви о том раз до бљу: на ра тив о на ци о на ли зму и на ра тив о мо дер
но сти. Пре не го што раз мо три мо дру га чи ју вр сту при сту па, мо ра мо 
се украт ко али кри тич ки освр ну ти на оба ка ко би смо ви де ли шта с 
њи ма не ва ља; јер ће ве ћи на чи та ла ца ове књи ге ко ја још ни је про
у ча ва ла то раз до бље на па ме ти има ти је дан или оба на ра ти ва као 
пред ста ву во ди љу.

Ра ни сред њи век сто ји у осно ви, би ло ау тен тич ној или из ми шље
ној, то ли ких европ ских на ци о нал них др жа ва да је сте као мит ско 
зна че ње за исто ри ча ре свих ге не ра ци ја от ка ко је по чет ком 19. ве ка, 
а че сто и ра ни је, на ци о на ли зам по стао моћ на по ли тич ка пред ста
ва. Љу ди пи шу књи ге на сло вље не Ро ђе ње Фран цу ске или, оп шти је, 
На ста нак Евро пе, бу ду ћи да тра га ју за кли ца ма не ког бу ду ћег на
ци о нал ног или европ ског иден ти те та за ко је се мо же твр ди ти да се, 
ако се до вољ но упо р но тра же, 1000. го ди не већ мо гу на ћи у Фран
цу ској, Не мач кој, Ен гле ској, Дан ској, Пољ ској, Ру си ји и чи та вом 
ни зу дру гих на ци ја. Та ко исто ри ја ра ног сред њег ве ка по ста је део 
те ле о ло ги је: чи та ња исто ри је у све тлу ње них (мо жда не из бе жних) 
по сле ди ца, ка би ло че му што би тре ба ло да озна чи „за што смо ми 
нај бо љи“ – ми Ен гле зи, или Фран цу зи, или (за пад ни) Евро пља ни 
– или ма кар, кад је реч о ма ње са мо за до вољ ним за јед ни ца ма, „за
што смо ми дру га чи ји“. Та ко се чи та ва ра но сред њо ве ков на ен гле ска 
исто ри ја мо же са гле да ва ти у све тлу по че та ка на ци о нал не др жа ве; 
чи та ва исто ри ја ра но сред њо ве ков не Ни зо зем ске у све тлу по че та ка 
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тр го вач ке ди на мич но сти бу ду ће Бел ги је или Хо лан ди је. Не до ста
так све до чан ста ва о на шем раз до бљу, раз до бљу ко јим се ба ви ова 
књи га, до при но си рас про стра ње но сти тих на ци о на ли стич ких ту
ма че ња, чак и да нас. Све јед но су то по гре шна чи та ња; чак и кад су 
ем пи риј ски тач на (Ен гле зи су 1000. оди ста има ли уни тар ну др жа ву, 
про из вод ња и раз ме на су оди ста би ле нео бич но ин тен зив не у оно
ме што ће по ста ти Бел ги ја), она на ше раз у ме ва ње про шло сти во де 
у по гре шном прав цу. 

Евро па ни је ро ђе на у ра ном сред њем ве ку. Ни ка кав за јед нич ки 
иден ти тет ни је 1000. по ве зи вао Шпа ни ју и Ру си ју, Ир ску и Ви зан тиј
ско цар ство (да на шњи Бал кан, Грч ку и Тур ску) осим сла ба шног осе
ћа ња за јед ни штва ко је је спа ја ло хри шћан ске по ли тич ке ен ти те те. 
Ни је по сто ја ла за јед нич ка европ ска кул ту ра, а сва ка ко ни је по сто
ја ла при вре да на европ ском ни воу. Ни је би ло ни ка квог на го ве шта ја 
да ће се Евро па, у још при лич но да ле кој бу дућ но сти, при вред но и 
вој но раз ви ти то ли ко да ће би ти ка дра да до ми ни ра све том. Ко год 
би 1000. тра гао за бу ду ћом ин ду стри ја ли за ци јом кла дио би се на 
при вре ду Егип та, а не Рајн ске обла сти или Ни зо зем ске, док би му 
при вре да Лан ка ши ра из гле да ла ко мич но. У по ли тич ковој ном по
гле ду, крај њи ју го и сток и ју го за пад Евро пе, Ви зан ти ја и Eл Ан да лус 
(му сли ман ска Шпа ни ја), чи ни ли су до ми нант не др жа ве кон ти нен та, 
док се у за пад ној Евро пи ка ро лин шки екс пе ри мент (в. 16. и 17. по гла
вље) за вр шио рас па дом Фра нач ке (да на шње Фран цу ске, Бел ги је и 
за пад не Не мач ке), хе ге мон ског по ли тич ког ен ти те та то ком прет ход
на че ти ри сто ле ћа. Нај о бје ди ње ни ја за пад на др жа ва, Ен гле ска, би ла 
је 1000. ма ју шна. У ства ри, кра јем на ше га раз до бља у нај ве ћем де лу 
кон ти нен та пре о вла да ва ли су сла би по ли тич ки си сте ми, а ак тив ни 
и агре сив ни по ли тич ки си сте ми ка сни јег сред њо ве ков ног раз до бља 
би ли су ско ро не при мет ни.

Ни на ци о нал ни иден ти те ти ни су 1000. би ли сву где уоч љи ви, чак 
и ако од ба ци мо ве зу из ме ђу на ци о на ли зма и мо дер но сти ко ја се ус
по ста вља у до бр ом де лу са вре ме не на у ке. Мо ра мо при зна ти да су 
не ки та кви иден ти те ти оди ста по сто ја ли. То се мо же до бро ар гу
мен то ва ти за Ен гле ску (су мор не го ди не дан ског осва ја ња у ра ном 11. 
ве ку под ста кле су мно го број не тек сто ве ко ји се по зи ва ју на не ку ва
ри јан ту тог иден ти те та). И Ита ли ја ни су има ли осе ћа ње за јед нич ког 
иден ти те та, ма да је оно је два се за ло ју жни је од Ри ма (та ко је, на рав
но, умно го ме и да нас) и ни је по бу ђи ва ло же љу за по ли тич ким је дин
ством. То ме је у оба слу ча ја до при не ла ге о граф ска из дво је ност ка кву 
су обез бе ђи ва ли Ла манш и Ал пи, што ва жи и за Ир це, ко ји су би ли 
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ка дри да пре по зна ју не ку вер зи ју ир ског за јед ни штва без об зи ра на 
то ко ли ко је Ир ска у ствар но сти би ла рас цеп ка на. У па ра лел ном слу
ча ју Ви зан ти је, оно што је ње ним жи те љи ма да ва ло иден ти тет би ла 
је са мо об је ди ње ност по ли тич ког си сте ма, из ра зи ти ја не го би ло где 
у та да шњој Евро пи; исто ри ча ри се ни су мно го ба ви ли ви зан тиј ским 
„на ци о нал ним иден ти те том“ јер то цар ство ни је би ло пре те ча ни
јед не на ци о нал не др жа ве, али би се мо гло ре ћи да је кра јем на ше га 
раз до бља би ло нај ра зви је ни је. На су прот то ме, Фран цу ска, Не мач ка 
и Шпа ни ја (би ло хри шћан ска или му сли ман ска) ни су има ле та квих 
пред ста ва. Дан ци мо жда је су, али у Скан ди на ви ји као це ли ни ва ља
них све до чан става о то ме има са мо за Исланд. Сло вен ске зе мље су 
још би ле ису ви ше у по во ју да би има ле би ло ка кву вр сту иден ти те та 
ко ји ни је по себ но по ве зан са суд би ном вла да ју ћих ди на сти ја. А, као 
што ће мо че сто на гла ша ва ти у овој књи зи, за јед нич ки је зик је имао 
вр ло ма ло ве зе с би ло ка квим ви дом кул тур не или по ли тич ке со ли
дар но сти. Оту да је пред ста ва о „ро ђе њу“ Евро пе, и „ро ђе њу“ ве ћи не 
по то њих европ ских на ци ја, у на шем пе ри о ду не са мо те ле о ло шка 
већ je, мо гло би се ре ћи, и плод ма ште. Чи ње ни ца што у то ли ким 
по ли тич ким ен ти те ти ма 10. сто ле ћа по сто је ге не а ло шке ве зе с бу
дућ но шћу је сте за ни мљи ва, али ни ма ло не до при но си раз у ме ва њу 
ра ног сред њег ве ка. 

Од још ма ње по мо ћи су дру ге и још ста ри је при че ко је ра ни сред
њи век сме шта ју у сам ве ли ки на ра тив о мо дер но сти у мно гим ње
го вим ва ри јан та ма. Тај на ра тив сво ди ста тус чи та ве исто ри је сред
ње га ве ка на про сту чи ње ни цу што се на ла зи „у сре ди ни“, из ме ђу 
по ли тич ке и прав не по сто ја но сти Рим ског цар ства (или пак зре лог 
до ба кла сич не кул ту ре), с јед не, и ње ног прет по ста вље ног по нов ног 
от кри ћа у ре не сан си, с дру ге стра не. Ту су пред ста ву из ми сли ли 
упра во са ми ре не сан сни уче ња ци; отад је та при ча пре тр пе ла двa 
глав на ти па про ме на. Нај пре, по то ње ге не ра ци је – на уч ни ци по
зног 17. сто ле ћа, про све ти тељ ски ми сли о ци и ре во лу ци о на ри 18, 
ин ду стри јал ци и со ци ја ли сти 19. и 20. ве ка – сво ја та ли су „пра ву“ 
мо дер ност, оспо ра ва ју ћи ти ме го ди не око 1500. као раз ме ђу. С дру ге 
стра не, ако се освр не мо на на уч ну исто ри о гра фи ју прет ход ног сто
ле ћа, ме ди је ви сти су на сто ја ли да ма кар до ба зре лог и по зног сред
њег ве ка спа су рђа вог гла са да уоп ште и ни је „ствар но“ исто ри ја, па 
су по че ци за јед нич ких европ ских про це са ду гог тра ја ња тра же ни у 
пап ским ре фор ма ма, „ре не сан си 12. ве ка“, по че ци ма уни вер зи те та, 
ра ном др жа во твор ству кра ље ва по пут ен гле ског Хен ри ја II и фран
цу ског Фи ли па II, то јест у раз до бљу око 1050–1200. 
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Ис ход тих два ју то ко ва је сте то што се чи тав је дан ми ле ни јум, 
по чев од по зног 11. ве ка, мо же схва та ти као не пре ки дан след плим
ских та ла са ко ји се све ви ше ус пи њу уз оба лу Про гре са; али је у тој 
пред ста ви раз до бље ко је му прет хо ди оста ло не ре кон стру и са но. По
стиг ну ћа ан тич ког све та мно ги и даље ви де у бли ста вом све тлу што 
сјак ти с оне стра не мрач ног мо ра вар вар ства ко је на вод но обе ле жа ва 
ра ни сред њи век; а „пад“ Рим ског цар ства у 5. ве ку се (за не ма ру
ју ћи ње го во ду го оп ста ја ње на Ис то ку) до жи вља ва као пр во бит на 
про паст чи је је пре ва зи ла же ње би ло дуг и му ко тр пан про цес, ма да 
ну жан те мељ би ло ког аспек та мо дер ног све та ко ји по сма трач же
ли да по себ но ис так не: ра ци о на ли зма, про дук тив но сти, гло бал ног 
тр жи шта, зна ња, де мо кра ти је, јед на ко сти, свет ског ми ра или осло
бо ђе ња од екс пло а та ци је. 

И сâм сам на кло њен ве ћи ни тих крај њих ци ље ва; али, ме ни као 
исто ри ча ру, тај на ра тив ни ток ипак де лу је бе сми сле но за то што сва
ко раз до бље у исто ри ји има соп стве ни иден ти тет и ле ги тим ност 
ко ји се не сме ју по сма тра ти из на кнад не пер спек ти ве. Ду ги од сек 
вре ме на од 400. до 1000. има соп стве ну ва ља ност као по ље из у ча ва
ња, ко је ни на ко ји на чин ни је усло вље но оним што се зби ва ло пре 
или по сле ње га. При пи си ва ти вред но сти ње му или не ким ње го вим 
де ло ви ма (као што чи не они ко ји се слу же пој мом „ка ро лин шке ре
не сан се“ у на сто ја њу да 9. па мо жда и 10. век при по је ве ли ком на ра
ти ву о „пра вој“ исто ри ји, из два ја ју ћи тај пе ри од на ште ту раз до бља 
од, по свој при ли ци, 6. до 8. ве ка) уза лу дан је по ду хват. И, ме ни се 
као исто ри ча ру ра ног сред њег ве ка, при пи си ва ње „дру го сти“ том 
пе ри о ду јед но став но чи ни бе сми сле ним. Бо гат ство но ви јег ис тра
жи ва ња тог раз до бља оспо ра ва чи тав тај при ступ ви ђе њу исто ри је; 
сто га ће ова књи га би ти про ма шај ако се учи ни да га на би ло ко ји 
на чин по др жа ва.

То је та ко за то што је са да мо гу ће пи са ти из ра зи то дру га чи ју 
исто ри ју ра ног сред њег ве ка. До се дам де се тих го ди на 20. сто ле ћа 
исто ри ча ре је од би јао не до ста так све до чан ста ва; а мо ра ли стич ка 
исто ри о гра фи ја осло ње на на при чу о про па сти ви де ла је ве ко ве из
ме ђу 400/500. и 1000. као ни же вред не. Ка ква год би ла об ја шње ња па
да За пад ног рим ског цар ства у 5. ве ку (уну тра шње сла бо сти, спољ ни 
на па ди, или по ма ло и јед но и дру го), чи ни ло се очи глед ним да је то 
Не што Ло ше и да су европ ским и ме ди те ран ским дру штви ма тре
ба ли ве ко ви да се опо ра ве; мо жда до до ба Кар ла Ве ли ког (768–814), а 
мо жда не пре при вред не екс пан зи је и вер ских ре фор ми у 11. сто ле
ћу. Оп ста ја ње цар ства на Ис то ку, Ви зан ти је, го то во се уоп ште ни је 
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на гла ша ва ло. На ци о на ли стич ки ми то ви о по ре клу би ли су ско ро 
све што се о том раз до бљу има ло ре ћи; за пра во су оп ста ли ду же не
го пред ста ва о ра ном сред њем ве ку као до бу опа да ња и про па сти.

Да нас су се, на сре ћу, ства ри умно го ме про ме ни ле; ра ни сред њи 
век ви ше ни је Пе пе љу га. Као пр во, да нас се тим пе ри о дом ба ви ви
ше ис тра жи ва ча. У Бри та ни ји је око 1970. при су ство Пи те ра Бра у на 
и Мај кла Во ла саХа дри ла на Окс фор ду, и Вал те ра Ул ма на на Кем
бри џу омо гу ћи ло ства ра ње кри тич не ма се ди пло ми ра них сту де на та 
ра но сред њо ве ков не (и ка сно ан тич ке) исто ри је ко ји су се по том за
по сли ли у дру гим кра је ви ма зе мље (баш пре не го што је сма њи ва
ње бу џе та 1980. огра ни чи ло за по шља ва ње на уни вер зи те ти ма); они 
по сву да има ју соп стве не ди плом це, бу ду ћи да Ок сбриџ ви ше не ма 
пре власт у при пре ми сту де на та за ба вље ње исто риј ским ис тра жи
ва њем, па сад на сту па но ва ге не ра ци ја. Бр зо се раз ви ја ла и ви зан то
ло ги ја. То ком тог истог пе ри о да ар хе о ло ги ја ра ног сред њег ве ка се 
осло бо ди ла за о ку пље но сти гро бљи ма и об ра дом ме та ла и отво ри ла 
је вра та „но вој ар хе о ло ги ји“ про стор них од но са и при вред них или 
ма те ри јал но кул тур них си сте ма, што је има ло мно го ши ре им пли
ка ци је и омо гу ћи ло бо га ти ји ди ја лек тич ки од нос с до ку мен тар ном 
исто ри јом, ба рем он да кад су уче сни ци би ли за то рас по ло же ни. Из
ван Бри та ни је, слич не гру пе исто ри ча ра су по ку ша ва ле да се ота ра се 
не гда шње оп сед ну то сти по ли тич ким или кул тур ним „опа да њем“ 
и исто ри јом прав них уста но ва или цр кве; број ис тра жи ва ча ра ног 
сред њег ве ка се са мо у не ким зе мља ма, по себ но у Сје ди ње ним Др
жа ва ма, уве ћао ко ли ко и у Бри та ни ји (у Не мач кој и Ита ли ји их је 
од у век би ло ви ше), али је исто риј ски при ступ то ком по след ње три 
де це ни је у свим зе мља ма по стао не у по ре ди во ис тан ча ни ји. Ра но
сред њо ве ков на ар хе о ло ги ја је у до бр ом де лу кон ти нен тал не Евро пе 
прак тич но из ми шље на у том истом пе ри о ду; 1970. го то во да ни је 
по сто ја ла из ван не ко ли ко зе ма ља (Бри та ни је, За пад не и Ис точ не 
Не мач ке, Хо лан ди је, Дан ске, Пољ ске), али је са да јед на сло же на и 
мо дер на ар хе о ло ги ја обе леж је ско ро сва ке зе мље Европ ске уни је.

И ис тра жи ва ње је до би ло ви ше ме ђу на род ни ка рак тер. Про је кат 
Европ ске на уч не фон да ци је (ЕНФ), по све ћен Пре о бра жа ју рим ског 
све та (1993–1998) оку пио је ис тра жи ва че из ско ро свих европ ских 
(и не са мо европ ских), зе ма ља и сме стио их на по не де љу да на у хо
те ле од Сток хол ма до Ис тан бу ла да осми сле за јед нич ке при сту пе. 
То ни је про из ве ло за јед нич ку „европ ску исто ри о гра фи ју“, и из до
брих и из рђа вих раз ло га (на ци о нал не прет по став ке и пред ра су де 
су че сто би ле ису ви ше увре же не; с дру ге стра не, пре ви ше на гла ше на 
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ме ђу на род на ди мен зи ја у при сту пу те ми по ву кла би за со бом опа
сност од умек ша ва ња). Али, то је сте зна чи ло да су уче сни ци по че
ли бо ље да раз у ме ју јед ни дру ге, а лич на при ја тељ ства су пре ра сла 
у ме ђу на род на. У на ред ној је де це ни ји усле дио про цват постЕНФ 
про је ка та, те је са да ме ђу на род ни рад на за јед нич ким те ма ма уо би
ча јен и, кад до ње га до ђе, при род ни ји. Ши ре узев, на ји но ва тив ни ја 
но ви ја ис тра жи ва ња на по љу исто ри је че сто су ис тра жи ва ња у обла
сти кул тур не исто ри је, на ро чи то кад је реч о ви со кој по ли ти ци и 
по ли тич ким и дру штве ним ели та ма; но, и на гла ше ни је еко ном ски 
при ступ свој ствен ве ћем де лу ар хе о ло ги је, ма да га исто ри ча ри ко ји 
се ба ве пи са ним из во ри ма не усва ја ју увек, ипак омо гу ћа ва круп не 
по ма ке и у дру штве ноеко ном ској исто ри ји. Осим то га, ис тра жи ва
чи ра ног сред њег ве ка су ме ђу пр ви ма озбиљ но схва ти ли не ке им
пли ка ци је лин гви стич ког пре о кре та, са зна ње да су сва на ша пи са на 
све до чан ства из про шло сти огра ни че на при по вед ним кон вен ци ја ма 
ко је тре ба раз у ме ти ка ко ва ља пре не го што исто ри ча ри уоп ште поч
ну да ко ри сте та све до чан ства; за то је то ком по след ње две де це ни је 
ско ро сва ки сред њо ве ков ни из вор под врг нут кри тич ком пре и спи
ти ва њу ка ко би се утвр ди ле при по вед не стра те ги је. Сто га је пеј заж 
ра но сред њо ве ков них сту ди ја ви ше ме ђу на род ни, ви ше кри тич ки и 
мно го све о бу хват ни ји не го ра ни је. 

Ова по зи тив на сли ка, на рав но, кри је и не до стат ке. Је дан од њих 
је то што је та но во на ра сла ис тра жи вач ка за јед ни ца и даље не скло на 
да по ну ди но ве па ра диг ме за раз у ме ва ње тог раз до бља. Кри ти ку ју
ћи то у јед ној но ви јој књи зи, Окви ри ра ног сред њег ве ка (Окс форд 
2005), у по себ ном кон тек сту дру штве ноеко ном ске исто ри је, по ну
дио сам и не ке па ра ме тре ко ји би се мо гли при ме ни ти у тој обла сти. 
Што се ти че обла сти кул тур не и по ли тич ке исто ри је, мо гло би се 
ре ћи да се но ва па ра диг ма по ма ља, али је и даље ви ше им пли цит
на не го експли цит на. Пре ма тој па ра диг ми, мно ги аспек ти по зне 
ан ти ке (ко ја је и са ма бит но пре вред но ва на: са да се ка сно Рим ско 
цар ство че сто ту ма чи као рим ски вр ху нац, а не као ни же вред на и 
то та ли тар на ко пи ја pax ro ma na 2. ве ка) на ста вља ју се без пре ки да 
у ра ни сред њи век. Кон крет ни је: на си ље вар вар ских осва ја ча цар
ства је књи жев на фи гу ра; ма ло је аспе ка та по стрим ског дру штва и 
кул ту ре, ако их уоп ште има, ко ји ни су има ли рим ске прет ход ни ке; 
7. век на За па ду, ма да при дну кад је реч о рас по ло жи вим сред њо ве
ков ним све до чан стви ма, про из вео је ви ше са чу ва них тек сто ва не го 
би ло ко ји век у рим ској исто ри ји осим 4. и 6. сто ле ћа, што по ка зу
је да у не ким ре ги о ни ма књи жев на кул ту ра ни у ко ли ко ни је би ла 
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иш че зла; украт ко, ра но сред њо ве ков ни свет, на ис то ку или за па ду, 
мо же се про у ча ва ти као да је реч о по зном Ри му. То гле ди ште је екс
пли цит но у до бр ом де лу но ви јих ра до ва о на је зда ма 5. ве ка, али на 
знат но по сред ни ји на чин ути че и на про у ча ва ње по то њих сто ле ћа, 
9. ве ка и да ље. Те шко је на ћи исто ри ча ре ко ји ће за и ста на пи са ти 
да је Кар ло Ве ли ки, ре ци мо, у осно ви де лао у не ком по зно рим ском 
по ли тич кокул тур ном окви ру, чак и кад то им пли ци ра ју на чи ном 
на ко ји га при ка зу ју. То је, ме ђу тим, про блем; јер, без об зи ра на то 
да ли ве ру је мо или не ве ру је мо да је Кар ло Ве ли ки оди ста де лао у 
та квом окви ру, том се пи та њу не мо же ва ља но при ћи ни ти се о ње му 
мо же рас пра вља ти све док ни је екс пли цит но по ста вље но. Мо же се 
до да ти и то да је исто ри ча ри ма, оп ште у зев, мно го ја сни је да је сли ка 
ка та стро фе у ра ном сред њем ве ку књи жев ни кли ше не го да то исто 
ва жи и за сли ку кон ти ну и те та – при ла го ђа ва ња.

Дру ги про блем је сле де ћи: што су исто ри ча ри скло ни ји кон ти ну
и те ту (или „пре о бра жа ју“) не го на глој про ме ни, то се ви ше ра зи ла зе 
с ар хе о ло зи ма. Ар хе о ло зи у по стрим ској ма те ри јал ној кул ту ри уо ча
ва ју из ра зи то по јед но ста вљи ва ње у раз до бљу од 5. до 7. ве ка (пре ци
зни да ту ми се раз ли ку ју од обла сти до обла сти), ко је је у не ким слу
ча је ви ма – Бри та ни ја је је дан при мер, Бал кан је дру ги – дра стич но; 
до ње га ни је до шло у са мо не ко ли ко рим ских про вин ци ја, Си ри ји, 
Па ле сти ни и Егип ту. Бра јан ВордПер кинс је не дав но об ја вио кра
так и ко ри стан од го вор на кон ти ну и стич ку кул тур ну исто ри ју, Пад 
Ри ма и крај ци ви ли за ци је, ко ја ис ти че зна чај тог ар хе о ло шки утвр ђе
ног упро шћа ва ња. Ова ће књи га, на дам се, под ста ћи рас пра ву, али и 
про на ла же ње до дир них та ча ка из ме ђу тих две ју тра ди ци ја; док ово 
пи шем, још је ра но прог но зи ра ти. Али за и ста мо ра мо из гра ди ти 
исто риј ска ту ма че ња ко ја су ка дра да об у хва те ра зно ли кост на ших 
све до чан ста ва, и књи жев них и ар хе о ло шких. И је дан по сти лу ве о ма 
рим ски књи жев ни текст – на при мер Ети мо ло ги је Иси до ра Се виљ
ског (у. 636) – и ис ко па ва ња ко ја по твр ђу ју из ра зи то тро шни ју град
њу и ма ло број ни је ста нов ни штво не го у рим ском пе ри о ду, као што 
по ка зу ју мно ги ур ба ни ло ка ли те ти ис ко па ва ни по след њих де це ни ја, 
од Та ра го не до Ми ла на и Ту ра, је су све до чан ства о про шло сти и ни
јед но од њих не тре ба за не ма ри ти. Кад их спо ји мо, рас пад Рим ског 
цар ства, по себ но на За па ду, сме ста се ука зу је као круп на про ме на. 
Као што ће мо ви де ти у на ред ним по гла вљи ма, ко ли ко год у ра ном 
сред њем ве ку би ло кон ти ну и те та кад је реч о вред но сти ма или по
ли тич кој прак си – а си гур но га је би ло – ре сур си по ли тич ких игра
ча знат но су ма њи, а струк ту ре у ко ји ма су де ла ли су јед но став ни је, 
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че сто ко ре ни то. Оту да је по ли тич ки, дру штве ни и при вред ни пеј заж 
у ра ном сред њем ве ку бит но дру га чи ји. Са гле да ва ње тог раз до бља 
у ње го вим вла сти тим ка те го ри ја ма по вла чи за со бом пре по зна ва
ње ка ко оно га у че му се онo раз ли ку је од рим ске про шло сти та ко и 
оно га у че му је на ста вља.

Јед на по сле ди ца им пли цит не при ро де но ви јих то ко ва исто риј
ских ис тра жи ва ња је сте сра змер на ма ло број ност пре гле да ра ног 
сред њег ве ка као це ли не. По след њи пре глед ни при каз на ен гле ском 
ко ји је об у хва тио чи тав пе ри од до 1000, књи га Ро џе ра Ко лин са, об
ја вљен је 1991. и умно го ме је по ли тич ки по свом те жи шту. Но ви је 
ве о ма ква ли тет не дру штве не исто ри је на фран цу ском, Ре жи не Ле 
Жан, Жана Пје ра Де вре ја и Фи ли па Де преа, иду са мо до 900. и не 
об у хва та ју ви зан тиј ски или арап ски свет. Ва жна кул тур на син те за 
Џу ли је Смит, Евро па по сле Ри ма, ко ја се ви ше не го би ло ко ја дру га 
књи га при бли жа ва то ме да по ну ди но ве па ра диг ме у обла сти ко јом 
се ау тор ка ба ви, та ко ђе се огра ни ча ва на ла тин ску Евро пу; исто ва
жи и за но ви ју књи гу Ме тјуа Ини са Увод у ра но сред њо ве ков ну за пад
ну Евро пу, 300–900. (Од свих њих, ова по то ња је по при сту пу мо жда 
нај слич ни ја мо јој књи зи, али је об ја вље на тек у ле то 2007, по што 
сам већ био за вр шио ру ко пис, па ни сам укљу чио ње не уви де.) Има, 
на рав но, мно го ра до ва ко ји се ба ве кра ћим вре мен ским од се ци ма, 
а не ки пе ри о ди, на ро чи то 5. век (по себ но на За па ду) и ка ро лин шко 
сто ле ће, ве о ма су оп се жно про у че ни; има и мно го ре ги о нал них и 
на ци о нал них син те за, од ко јих не ке по кри ва ју чи тав ра ни сред њи 
век. Али, има про сто ра и за но ве пре гле де ко ји би се ба ви ли дру
штве нопо ли тич ким, дру штве ноеко ном ским, по ли тич кокул тур
ним зби ва њи ма у раз до бљу од 400. до 1000. као це ли ни, раз до бљу 
обе ле же ном кра јем рим ског је дин ства и ства ра њем мно штва ма њих 
по ли тич ких тво ре ви на на чи та вом про сто ру Евро пе и Сре до зе мља, 
ка ко у не гда шњим рим ским зе мља ма та ко и у не рим ским зе мља ма 
се вер но од Ри ма. То је на ме ра ове књи ге. 

Књи га Окви ри ра ног сред њег ве ка по ну ди ла је не ке при лич но 
из о штре не ин тер пре та ци је о то ме ка ко би дру штве не и еко ном ске 
про ме не би ло мо гу ће раз у ме ти ком па ра тив но, ре ги он по ре ги он, 
Ен гле ску у по ре ђе њу с Дан ском или Фра нач ком, Фра нач ку у по ре
ђе њу с Ита ли јом или Егип том, Ита ли ју у по ре ђе њу са Шпа ни јом или 
Си ри јом. Ја сно је да ће не ке од тих ин тер пре та ци ја би ти по но вље не 
у од ре ђе ним по гла вљи ма ове књи ге, по себ но 9. и 15, а оне пот кре
пљу ју до бар део оста лих. Али, ов де су ци ље ви дру га чи ји. Пр во, да је 
се по ли тич ки при каз тог раз до бља, ко ји се што је пот пу ни је мо гу ће 
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осла ња на но ви ја са зна ња у обла сти кул тур не исто ри је. Дру штве но и 
кул тур но (укљу чу ју ћи и вер ско) окру же ње у ко јем су љу ди пра ви ли 
по ли тич ке из бо ре чи ни ло је ва жно те жи ште па жње у сва ком по гла
вљу. На ме ра ове књи ге је сте да бу де ра зу мљи ва они ма ко ји не зна ју 
ни шта о том пе ри о ду, пе ри о ду у ко јем не ма мно го име на по зна тих 
ши рој пу бли ци, па се за то у њој ни шта не под ра зу ме ва. Ме ђу тим, 
же лео сам не са мо да пред ста вим Кар ла Ве ли ког – или Етел ре да II 
у Ен гле ској, или Хин да свин та у Шпа ни ји, или Брун хил ду у ау стра
зиј ској Фра нач кој, или ви зан тиј ског ца ра Ни ки фо ра II Фо ку, или 
ха ли фу Ел Ма му на – не го и да об ја сним по ли тич кокул тур ни свет у 
ко јем је сва ко од њих де лао. Та кво за ни ма ње, на рав но, од ра жа ва но
ви ју исто ри о гра фи ју. То зна чи да о се љач кој ве ћи ни има ма ње не го 
што је мо гло би ти, ма да се ља штво ни у ко ли ко ни је од сут но. С дру ге 
стра не, а то је дру ги циљ, те ана ли зе ва ља раз у ме ва ти у јед ном еко
ном ском кон тек сту ко ји је из ве ден и из ар хе о ло ги је и из до ку мен тар
не исто ри је. Да би смо раз у ме ли учи ње не по ли тич ке из бо ре кључ но 
је то што су не ки вла да ри би ли бо га ти ји од оста лих вла да ра и што 
су не ка плем ства би ла бо га ти ја од оста лих плем ста ва; то је омо гу ћи
ло на ста нак сло же ни јих по ли тич ких си сте ма. Не ке тра ди ци о нал не 
по ли тич ке исто ри је ста вља ју у исту ра ван по ступ ке кра ље ва Ир ске, 
Ен гле ске и Фра нач ке, ви зан тиј ских ца ре ва, ха ли фа и рим ских им пе
ра то ра: они то ни су би ли. У пи та њу је би ла хи је рар хи ја бо гат ста ва, 
где су по след ње и ме но ва ни и пр во и ме но ва ни ста ја ли на су прот ним 
по ло ви ма по ре сур си ма и по сло же но сти др жав них струк ту ра у ко
ји ма су де ла ли. Те раз ли ке ле же чак и иза нај не спор ни је кул тур но
по ли тич ких пи та ња, ви зи гот ског про го на Је вре ја, ико но бо рач ког 
спо ра или уло ге ин те лек ту а ла ца у Фра нач кој 9. ве ка.

Тре ћи је циљ био да се пе ри од од 400. до 1000. и сви пот пе ри о
ди тог ду гог вре мен ског раздобља са гле да ју у њи хо вим вла сти тим 
ка те го ри ја ма, не ула зе ћи пре ви ше у оно што је би ло пре или по сле, 
ка ко би се из бе гли ве ли ки на ра ти ви ко је сам го ре кри ти ко вао. По
чи ње мо од и даље про спе ри тет ног Рим ског цар ства, али са мо да би
смо по ста ви ли гра див не еле мен те од ко јих су по стрим ске по ли тич ке 
тво ре ви не не из бе жно мо ра ле да гра де сво ју сре ди ну: сва ка ко не да 
би смо ја ди ко ва ли над про па шћу ни ти да би смо при ка за ли узор ко
ји др жа ве на след ни це ни су ус пе ле да до сег ну. И ов де сам, као и кад 
је реч о би ло ком дру гом дру штву, по ку шао да по ли тич ке из бо ре не 
са гле да вам из на кнад не пер спек ти ве. Не ке по ли тич ке лич но сти су 
оди ста пра ви ле ужа сне из бо ре (као ка да је Ае ци је 439. до пу стио Ван
да ли ма да узму Кар та ги ну, или ка да су Ел Мен су ро ви на след ни ци 
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у Шпа ни ји у дру гој де це ни ји 11. ве ка по кре ну ли гра ђан ски рат, или 
мо жда кад се Лу двиг По бо жни 830. за ва дио са си но ви ма у Фра нач
кој: в. по гла вља 4, 14, 16), што је има ло рђа ве по сле ди це по по ли тич ке 
стра те ги је ко је су на сто ја ли да спро ве ду. Али су они, у сва ком по је
ди нач ном слу ча ју, то чи ни ли у дру штве нокул тур ном окви ру ко ји је 
за њих имао сми сла, те сам упра во то на сто јао да при ка жем, ба рем 
у глав ним цр та ма, у оно про сто ра што ми је би ло на рас по ла га њу.

Из над све га, на сто јао сам да из бег нем те ле о ло ги ју. Сва ко ту ма
че ње Рим ског цар ства 5. ве ка са мо у све тлу чи ни ла ца ко ји су до ве ли 
до ње го вог рас па да, ме ро вин шке Фра нач ке са мо у све тлу оно га што 
је омо гу ћи ло моћ и ам би ци је Кар ла Ве ли ког, пап ску ак тив ност у 10. 
ве ку са мо у све тлу оно га што је до ве ло до „гре го ри јан ске ре фор ме“, 
при вред не ди на ми ке арап ског све та са мо у све тлу (прет по ста вље
ног) успо на ита ли јан ских, а по том и се вер но е вроп ских тр го ва ца и 
про из во ђа ча, по гре шно је ту ма че ње про шло сти. Из те нас зам ке мо
же из ба ви ти са мо на сто ја ње да се сва ка про шлост са гле да пра вич но, 
у ка те го ри ја ма ње не вла сти те дру штве не ствар но сти.

По ла зе ћи од тих на че ла, по сма трам Рим ско цар ство и ње гов пад 
на За па ду (Део I); не по сред но по стрим ске по ли тич ке ен ти те те у 
Га ли ји, Шпа ни ји, Ита ли ји, Бри та ни ји и Ир ској (Део II); исто ри ју 
Ви зан ти је по сле кри зе Ис точ ног рим ског цар ства у 7. ве ку, Арап
ски ха ли фат и ње го ве др жа ве на след ни це 10. ве ка, укљу чу ју ћи Ел 
Ан да лус, му сли ман ску Шпа ни ју (Део III); и по том, вра ћа ју ћи се ла
тин ском За па ду, Ка ро лин шко цар ство, ње го ве др жа ве на след ни
це и ње го вог глав ног по дра жа ва о ца, Ен гле ску, као и низ се вер них 
по ли тич ких тво ре ви на, од Ру си је до Шкот ске, укљу чу ју ћи и осврт 
на њи хо во плем ство и се ља штво (Део IV). Сви су они ана ли зи ра ни 
ком па ра тив но, у све тлу оно га што су дру га дру штва чи ни ла с истим 
или слич ним ре сур си ма, али пре све га у ка те го ри ја ма њи хо вих вла
сти тих ствар но сти, што мо ра би ти по ла зна тач ка све ко ли ког на шег 
ра да. За ра ни сред њи век има да ле ко ма ње све до чан ста ва не го за 
ка сни ји, кат кад та ко ма ло да ско ро уоп ште не мо же мо да ре кон стру
и ше мо не ко дру штво (при мер је Шкот ска); за што је то та ко по се би 
је за ни мљи во пи та ње, али бри жљив кри тич ки при ступ из во ри ма у 
ве ћи ни слу ча је ва нам ипак омо гу ћу је да ка же мо до ста то га, што ће 
текст ко ји сле ди тек при лич но су мар но мо ћи да при ка же.

Пи са ње ра но сред њо ве ков не исто ри је је стал на бор ба с ма ло број
ним рас по ло жи вим из во ри ма, јер исто ри ча ри не пре кид но из но ва 
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по ку ша ва ју да из њих из ву ку ни јан си ра не исто риј ске при ка зе. Упра
во за то је ма ло шта (и сва ка ко ма ло шта од зна ча ја) оп ште при хва ће
но без ика квог спо ра. Ово раз до бље је ви ше не го не ки дру ги пе ри о ди 
ви дљи ва рекре а ци ја исто ри ча ра ко ји се њи ме ба ве; у бе ле шка ма на 
кра ју тек ста, ко ли ко ми је про стор до пу стио, одао сам при зна ње тој 
ко лек тив ној рекре а ци ји. (У књи зи не ма бро јем обе ле же них на по ме
на да се не би ре ме тио ток тек ста, али су ре фе рен це на ње ном кра ју 
уре ђе не од стра ни це до стра ни це.) Ме ђу тим, уред нич ка по ли ти ка 
је усло ви ла да те ре фе рен це углав ном бу ду на ен гле ском; не ен гле
ски ау то ри те ти су на во ђе ни са мо та мо где је ап со лут но нео п ход но. 
Слич но то ме, сви су из во ри ци ти ра ни у пре во ду, та мо где га има. 
Исто ри о гра фи ја на ен гле ском је зи ку је ис так ну ти ја не го што је би ла 
1970, али ни у ко ли ко ни је до ми нант на; у сва ком слу ча ју, ау то ри те те 
ко ји пи шу на дру гим је зи ци ма мо гу ће је на ћи у оби љу у би бли о гра
фи ја ма на ве де них ра до ва.

Ме ђу тим, из го ре на ве де них раз ло га ту ма че ње из во ра за овај 
пе ри од (као и за све оста ле) ни је ни ма ло прост ни ти ау то мат ски 
про цес. Сва ко по гла вље ове књи ге по чи ње ви ње том, као уво дом у 
ат мос фе ру дру штва или дру шта ва о ко ји ма се у ње му рас пра вља и 
сва ко ће упо зна ти чи та о ца с не ким од пи та ња ко ја из во ри на ме ћу. 
Али, све у све му, од по чет ка ва ља зна ти да ни је дан из вор, би ло ко је 
вр сте, ни је му дро схва та ти ису ви ше до слов но. То се мо жда нај лак
ше да уви де ти на при ме ру на ра ти ва о до га ђа ји ма, у по ве сти ма, пи
сми ма, све ти тељ ским жи ти ји ма или суд ским све до че њи ма, што је 
све де ло по је ди нач них ау то ра ко ји има ју ја сну на ме ру и мно штво 
мо ра ли за тор ских пред ра су да којe ма хом ја сно ста вља ју чи та о цу 
до зна ња. Нај плод ни ји од свих ра но сред њо ве ков них хро ни ча ра, 
Гри го ри је, епи скоп Ту ра (у. 594), ко ји је на пи сао обим ну исто ри
ју пре те жно сво га сто ле ћа у фра нач кој Га ли ји, као и мно го број на 
све ти тељ ска жи ти ја, за жи во та је био ак ти ван по ли тич ки играч с 
ја сним на кло но сти ма и не на кло но сти ма пре ма сво јим кра љев ским 
са вре ме ни ци ма (в. 5. по гла вље). Био је и ари сто кра та ви со ког ран га 
с огром ним за ли ха ма сно бов шти не, као што је – као епи скоп – био 
и про фе си о нал ни мо ра ли ста чи ја је ду жност би ла да под сти ца јем, 
ла ска њем или за стра ши ва њем од вра ти сво је са вре ме ни ке од гре
ха. Све што Гри го ри је ка же мо ра мо чи та ти с тим еле мен ти ма на 
уму – еле мен ти ма ко је он не скри ва од нас – и ве ћи на се исто ри ча ра 
то га оди ста и др жи. У но ви јим се ра до ви ма, ме ђу тим, на гла ша ва и 
Гри го ри је во књи жев но бру ше ње тек ста, ко је ње го вим на из глед про
сто ду шним анег до та ма на ме ће скри ве не обра сце; у тим су ра до ви ма 
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ана ли зи ра на и не то ли ко све сна огра ни че ња што су их жа нр о ви у 
ко ји ма је пи сао на ме та ли из бо ру оно га што мо же да пи ше или на
чи ну на ко ји не што мо же да опи ше. По врх то га, на рав но, Гри го ри је 
нај че шће ни је био све док оно га о че му нам го во ри, те сто га мо ра мо 
да на га ђа мо о на ра тив ним стра те ги ја ма и о по у зда но сти ње го вих 
ин фор ма на та. Сва ка „чи ње ни ца“ ко ју мо же мо из ву ћи из ње го вих 
тек сто ва мо ра се по сма тра ти у тим кон тек сти ма.

На осно ву ових ко мен та ра мо гло би се за кљу чи ти да се ни че му 
што Гри го ри је ка же не мо же ве ро ва ти. Та кав би за кљу чак оди ста 
би ло не мо гу ће оспо ри ти: у овом слу ча ју, не са мо за то што не до ста
так из во ра из тог раз до бља зна чи да је Гри го ри је је ди ни из вор за 
огром ну ве ћи ну ис ка за ко је нам са оп шта ва о Га ли ји 6. ве ка. Све јед
но, мо ра се при зна ти да је Гри го ри је, чак и ако су сви ње го ви ис ка зи 
фик ци ја – и то из бру ше на фик ци ја, у мо ра ли стич ке свр хе – ипак 
пи сао у ре а ли стич ном ду ху. Дру га чи је ре че но, што се ви ше тру дио 
да мо ра ли ше о свом дру штву, за пу бли ку ко ју је ва ља ло убе ди ти да 
се ње го во мо ра ли са ње обра ћа њи ма (чак и ако је то би ла не ка бу ду ћа 
пу бли ка, јер Гри го ри је во глав но де ло, Исто ри ја, ни је би ло у оп ти ца
ју за ње го ва жи во та), то га је ви ше мо рао уси дри ти у пре по зна тљи
во ис ку ство. Да кле, тај и тај краљ или кра љи ца мо жда је су а мо жда 
ни су по гу би ли сво је про тив ни ке на тај и тај до ми шљат на чин, тај и 
тај епи скоп мо жда је сте а мо жда ни је ку пио свој по ло жај и за стра
ши вао сво је све штен ство, али то је не што за шта су љу ди ми сли ли 
да би вла да ри или епи ско пи у ње го вом дру штву са свим ла ко мо гли 
чи ни ти. Гри го ри је ви на ра ти ви, и на ра ти ви свих слич них из во ра од 
Ир ске до Ира ка, ов де се ко ри сте на сле де ћи на чин: као пу то ка зи за 
оно што се мо гло до го ди ти – ба рем у сли ци све та њи хо вих ау то ра. 
У по гла вљи ма ко ја сле де че сто ће мо из о ста вља ти по је ди но сти та
квог ра су ђи ва ња; не мо гу ће је, осим по це ну не чи тљи во сти, до да ва
ти „ако“ и „али“ сва ки пут кад се не ки из вор ко ри сти. Али ва ља их 
под ра зу ме ва ти за сва ки на ра тив ци ти ран у овој књи зи. До дај мо и 
да то зна чи да мо же мо ко ри сти ти и не сум њи во фик циј ске из во ре, 
по пут еп ских пе са ма о ју на ци ма, на при мер ан гло сак сон ску пе сму 
Бе о вулф, ко ја је је дан од на ших нај бо љих из во ра за ари сто крат ске 
вред но сти у Ен гле ској. Про бле ми с ко ри шће њем та квих из во ра ни
ма ло се не раз ли ку ју од про бле ма с ко ји ма се сре ће мо кад ко ри сти мо 
Гри го ри ја Тур ског, па исто ри ча ри ко ји се њи ма слу же че сто на ла зе 
да им је лак ше да их има ју на уму.

За ко но дав ство нас су о ча ва са слич ним про бле мом. Мо жда се чи
ни очи глед ним да за ко ни не опи су ју људ ско по на ша ње (се ти мо се 
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за ко на о пре ко ра че њу бр зи не), али су ис тра жи ва чи ра ног сред њег 
ве ка мо ра ли да се су о че с јед ном увре же ном исто ри о гра фи јом ко ја 
по ла зи од прет по став ке да је то за и ста та ко. Мо дер на исто ри о гра фи
ја је из ни кла из прав но и сто риј ске тра ди ци је и љу ди су до ду бо ко у 
20. век пи са ли исто ри ју, на ро чи то дру штве ну, по ла зе ћи од прет по
став ке да, ако је не ки за кон не што про пи си вао, он да су љу ди та ко и 
по сту па ли. Ако, ме ђу тим, ни је та ко у са вре ме ном све ту, уза сву си лу 
при ну де ко ју прав ни си стем има на рас по ла га њу, ко ли ко тек ни је би
ло та ко у ра ном сред њем ве ку, кад су др жа ве би ле сла би је (че сто чак 
ве о ма сла бе) па је ма ло ве ро ват но да је на род би ло где уоп ште знао 
ко је је за ко не вла дар до нео. Чак и кад је за ко но да вац са мо же лео да 
опи ше по сто је ћу оби чај ну прак су, што је кат кад мо гао би ти слу чај 
на За па ду у 6. и 7. ве ку (ма да ре ђе у ка сни јим пе ри о ди ма, а још ре ђе 
у ви зан тиј ском и арап ском све ту), про блем би био то што је оби чај
на прак са ло кал но би ла ве о ма ра зно ли ка, па би је дан краљ у То ле ду 
или Па ви ји, та да шњим пре сто ни ца ма Шпа ни је и се вер не Ита ли је, 
по зна вао са мо ону ко ја је по сто ја ла у обла сти у ко јој сам жи ви, и то 
са мо је дан њен огра ни че ни део. За ко но дав ство је за пра во нај бо ље 
схва ти ти као пу то каз за раз ми шља ње за ко но да ва ца, баш као што 
нам спи си Гри го ри ја Тур ског пре све га го во ре о то ме шта је сам 
Гри го ри је ми слио. За ко ни су у ин тер ак ци ји са ствар но шћу и њо ме 
се на дах њу ју, баш као што то чи не Гри го ри је ви на ра ти ви; ни је ствар 
у то ме да их не мо же мо ко ри сти ти, не го да их не мо же мо сма тра ти 
не при стра сним по ка за те љи ма ствар ног дру штве ног по на ша ња.

На исти се на чин мо же ана ли зи ра ти и кри ти ко ва ти ве ћи на оста
лих ка те го ри ја сред њо ве ков них тек сто ва, али би нам ва ља ло за ста ти 
на јед ној ва жној ка те го ри ји, прав ним тек сто ви ма – ко ји се ма хом 
ти чу по кла ња ња, про да је или за ку па зе мље, или еви ден ти ра ња фор
мал них спо ро ва, по пра ви лу та ко ђе око зе мље. Све су то, или ве ћи
ном, уго во ри, с прав ном сна гом, ко ји ма са чу ва ни суд ски пред ме ти 
при да ју знат ну ва жност, ако је рас по ло жи вих до ку ме на та уоп ште 
би ло. Ако те до ку мен те при хва ти мо као ау тен тич не (а сви то ни
су; че сто ни су са чу ва ни као ори ги на ли, већ у ка сни јим збир ка ма, а 
мно ги су кри во тво ре ни), мо гли би смо прет по ста ви ти да они, мо жда 
ви ше не го би ло ко ји дру ги из вор, опи су ју ствар не до га ђа је. Тај опис 
ни је не у пи тан; чак и ау тен ти чан до ку мент је сте ве о ма сти ли зо ван 
текст, уоб ли чен јед ним ве штач ким је зи ком, као што су то прав ни 
до ку мен ти и да нас, што огра ни ча ва оно што се у ње му мо же са оп
шти ти. Чак и ако су уго вор не стра не же ле ле да тач но опи шу шта 
ра де (а ни су све то же ле ле; на при мер, не ке „про да је“ су за пра во 
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при кри ве ни нов ча ни зај мо ви, где је зе мља слу жи ла као јем ство), 
би ле су огра ни че не прав ним жар го ном ко јим је њи хов бе ле жник 
сви као да се слу жи, а он је мо гао има ти ма ло ве зе са сло же но сти ма 
ло кал не дру штве не прак се. Али би се бар мо гло прет по ста ви ти – ка
сни ји су до ви би прет по ста вља ли – да је тај и тај ко мад зе мље, ко ји 
се на ла зи у се лу А, с тим и тим ме ђа ма, са за куп цем по име ну Б ко ји 
га об ра ђу је, В про дао Гу по це ни од Д сре бр них де на ри ја.

Опре зно бих при хва тио ово рет ко остр во си гур но сти. Пи та ње је 
шта се с њим ра ди. Узет сам за се бе, до ку мент нам ма ло то га го во ри. 
По треб не су нам зби р ке тек сто ва ко је, узе те за јед но, мо гу би ти пу
то каз за то ко ли ко је љу ди при те жа ва ло зе мљу у А, за фи нан сиј ске 
те шко ће ко је је имао В (или за ка те го ри ју љу ди ко јој је при па дао), 
за ве ли чи ну и ге о граф ско про сти ра ње Гових по се да и за раз ли ке у 
дру штве ној струк ту ри или це ни зе мље из ме ђу се ла А и селâ Ђ, Е и 
Ж. То су пи та ња ко је је вред но про у ча ва ти, ако за то има мо до вољ но 
гра ђе (а по кат кад је има мо, чак и у ра ном сред њем ве ку). Но, то су 
ипак са мо треп та ви зра ци све тла. Пре не го што прет по ста ви мо да су 
А или Г ти пич ни за ре ги он и пе ри од ко је про у ча ва мо, мо ра мо се ла
ти ти бри жљи вог до ка зи ва ња. Осим то га, до ку мен ти из тог пе ри о да 
(си ту а ци ја се ме ња тек у 13. ве ку) го во ре о зе мљи. Осим у Егип ту, где 
су за хва љу ју ћи пу стињ ским усло ви ма са чу ва не све вр сте до ку ме на
та, са мо се за до ку мен те ко ји се ти чу зе мље сма тра ло да има ју до вољ
но ду го роч ну бу дућ ност да бу ду вред ни чу ва ња, осим ако ни су слу
чај но са чу ва ни; дру штве не ак тив но сти из ван под руч ја зе мљи шних 
тран сак ци ја оста ју у мра ку. По врх то га, опет осим у Егип ту, је ди но 
су цр кве и ма на сти ри има ли до вољ но ста бил ну суд би ну да не што од 
сво јих ра но сред њо ве ков них ар хи ва са чу ва ју до мо дер ног до ба (от
при ли ке од 1650. на да ље), ка да су се исто ри ча ри за ин те ре со ва ли за 
то да их об ја вљу ју. То ће ре ћи да се са зна ња ко ја има мо од но се са мо 
на зе мљу ко ја је до спе ла у ру ке цр кве, би ло у до ба по вељâ ко ји ма рас
по ла же мо или као ре зул тат ка сни јих по кло на цр кви по седâ уз ко је 
су ишле и њи хо ве та пи је као до каз имо вин ских пра ва. Та се вр ста 
огра ни че ња раз ли ку је од оних ко ја се ти чу при по вед не стра те ги је 
пи са ца, али су све јед но огра ни че ња, те и њих мо ра мо би ти све сни. 
Шта мо же мо учи ни ти с тим по себ ним огра ни че њи ма, ис тра жи ће мо 
по дроб ни је у 9. по гла вљу.

Ар хе о ло шка и ма те ри јал на све до чан ства су ба рем осло бо ђе на 
при по вед них огра ни че ња. Ар хе о ло зи су кат кад оди ста скло ни да 
од ба це пи са не из во ре (на ро чи то је то био тренд осам де се тих го
ди на 20. ве ка), ко ји од ра жа ва ју са мо ста во ве обра зо ва них и оту да 
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огра ни че них ели та, док се ар хе о ло шким ис ко па ва њем и ре ког но
сци ра њем от кри ва ствар ни жи вот, че сто се ља штва, пре ма ко јем се 
пак тек сто ви рђа во од но се. Ме ђу тим, ис ко па ва ња су у по не чем слич
на зе мљи шним ис пра ва ма: мо же те по не што по у зда но ре ћи о то ме 
ка ко су жи ве ли по је ди нач ни љу ди, али вам је по треб но мно го ло ка
ли те та да би сте са си гур но шћу мо гли го во ри ти о ти пич но сти, обра
сци ма и оп што сти. И ар хе о ло ги ја има сво јих сле пих угло ва: мо же те 
ре ћи у ка квим су ку ћа ма љу ди жи ве ли, ка кву су хра ну је ли, ка ква 
им је тех но ло ги ја би ла до ступ на, ка ко су функ ци о ни са ли про сто р
ни пла но ви, с ко је су уда ље но сти сти за ла до бра ко ја су по се до ва ли, 
али не мо же те ре ћи у чи јем је вла сни штву би ла њи хо ва зе мља, ни ти 
ка ква се за куп ни на за њу пла ћа ла. Ти ме се, ме ђу тим, бар ус по ста вља 
рав но те жа с до ку мен тар ном исто ри јом. Оп ште у зев, ар хе о ло ги ја нам 
ви ше го во ри о функ ци о нал ним од но си ма, док нам исто ри ја ви ше 
го во ри о узроч но сти; иде ал но гле да но, по треб не су нам обе. А кад 
их обе ко ри сти мо мо ра мо има ти на уму да и ма те ри јал на кул ту ра 
про јек ту је зна че ње. Об ред са хра њи ва ња је јав ни чин, па ће то шта 
не ко по ла же у зе мљу са оп шта ва ти не што оста ли ма; слич но то ме, 
ур ба но пла ни ра ње, ар хи тек ту ра и зид но сли кар ство, укра сни мо
ти ви на ме тал ним и ке ра мич ким пред ме ти ма, све то пре но си зна
че ње, че сто на мер но, ко је ва ља од го нет ну ти и про це ни ти с истом 
па жњом с ко јом при сту па мо Гри го ри ју Тур ском. Ар хе о ло ги ја је (као 
и исто ри ја умет но сти) осло бо ђе на при по вед них огра ни че ња, али 
не и огра ни че ња ко ја на ме ће ко му ни ка ци ја. Тим ће мо се пи та њем 
по за ба ви ти у 10. по гла вљу.

Вр сте све до чан ста ва ко је има мо за раз не кра је ве Евро пе у ра зним 
пе ри о ди ма до дат но огра ни ча ва ју оно што о њи ма мо же мо ре ћи. Ен
гле ска 7. ве ка над моћ но је до ку мен то ва на цр кве ним на ра ти ви ма, 
уз ма ло број не за ко не и зе мљи шне ис пра ве, на су прот екс тен зив ној 
ар хе о ло ги ји гро ба ља и не што огра ни че ни јој ар хе о ло ги ји на се о би
на; мно го шта мо же мо ре ћи о цр кве ним вред но сти ма и по ли тич
кој ди на ми ци, као и о тех но ло ги ји и дру штве ној ра сло је но сти, али 
мно го ма ње о ари сто крат ским вред но сти ма и по ли тич ким струк
ту ра ма. По сле три де се тих го ди на 8. сто ле ћа у Ен гле ској на сту па пе
ри од ду жи од ве ка у ко јем на ра ти ви и за ко ни го то во не ста ју, као и 
гро бља, али има мо мно го ви ше до ку ме на та и ур ба них ло ка ли те та; 
мо же мо мно го ви ше ре ћи о др жа ви и о ши рим при вред ним од но
си ма, а мно го ма ње о то ме ка ко су кра ље ви ма ни пу ли са ли сво јим 
по ли тич ким окру же њем да би уве ћа ли сво ју моћ или пак то ни су 
чи ни ли; за то ва жна исто риј ска пи та ња, по пут не у спе ха Мер си је да 
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очу ва сто лет ну пре власт над сре ди шњом и ју жном Ен гле ском то ком 
и по сле два де се тих го ди на 9. ве ка (в. по гла вље 19), оста ју не раз ре
ше на. Све у све му, све штен ство је то ком чи та вог ра ног сред њег ве
ка одр жа ва ло кон стант ну про из вод њу тек сто ва ло кал но раз ли чи те 
вр сте, па за то мо же мо ре ћи шта су ми сли ли цр кве ни љу ди (на ро
чи то цр кве ни ри го ри сти); с дру ге стра не, све тов на ари сто кра ти ја 
се ода ва ла пи са њу са мо у не ким пе ри о ди ма и на не ким ме сти ма – 
по зном Рим ском цар ству, ка ро лин шкој Фра нач кој, Ви зан ти ји 10. 
ве ка, Ира ку 9. и 11. ве ка – па за то са мо у тим слу ча је ви ма мо же мо 
сте ћи не по сре дан увид у рас по ло же ње све тов них по ли тич ких ели
та. Чак се и у јед ној те ис тој по ли тич кој је ди ни ци мо же на и ћи на 
раз ли чи те кон цен тра ци је гра ђе. Власт отон ских ца ре ва по зног 10. 
ве ка има ла је два упо ри шта, Сак со ни ју и се вер ну Ита ли ју; пр ва је 
ско ро ис кљу чи во до ку мен то ва на у на ра ти ви ма, дру га ско ро ис кљу
чи во у зе мљи шним по ве ља ма. За то мо же мо го во ри ти о ни јан са ма 
ари сто крат ских сплет ки и по ли тич ких ри ту а ла у пр вој, а у дру гој 
о ра спо ну ари сто крат ског бо гат ства и ње го вом од но су пре ма кра
љев ском по кро ви тељ ству. Мо ра би ти да су отон ски вла да ри у обе ма 
тр го ва ли и ри ту ал ним и зе мљи шним по кро ви тељ ством, али не ма мо 
увид у то ка ко.

Та су огра ни че ња кон стан та у на шем пе ри о ду, као што су би ла и у 
ан тич ком све ту. Но ви тек сто ви су рет ки; је ди но ће ар хе о ло ги ја би ти 
у екс пан зи ји у на ред ним де це ни ја ма, по сто ја но по ме ра ју ћи је зи чак 
ва ге ка оно ме што се мо же ре ћи на осно ву ма те ри јал них све до чан
ста ва. Увек смо огра ни че ни у по гле ду оно га што мо же мо ре ћи, чак и 
о ели та ма, ко је су у на шим из бру ше ним из во ри ма ма кар сра змер но 
до бро до ку мен то ва не, а ка мо ли кад је реч о огром ној се љач кој ве ћи
ни, чи је је гле ди ште та ко рет ко ви дљи во (за не што од оно га што се 
да ре ћи, в. по гла вља 9 и 22). Отуд и чи ње ни ца што јед на књи га ове 
вр сте по кри ва шест ве ко ва, не је дан или два, као ка сни је пу бли ка
ци је у овој еди ци ји. Но, ипак се до вољ но то га зна да се мо ра вр ши ти 
ода бир, кат кад не ми ло ср дан. Текст ко ји сле ди са мо је де лић оно га 
што зна мо о ра ном сред њем ве ку. Али, бар са др жи оно што ми слим 
да је ну жно зна ти. 


