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Фернан Бродел

Б

ългарският историк (а защо не и един по-широк кръг читатели,
които се интересуват сериозно от история?) десетилетия наред
нямаше достъп до големите историци на XX в. и, разбира се, до техните съчинения: Л. Февр – „Проблемът за неверието през XVI в.: Религията на Рабле“ и М. Блок „Кралете чудотворци“ и „Феодалното
общество“, Й. Хьойзинга – „Есента на Средновековието“ и А. Пирен – „История на Белгия“; съчинения, важни не толкова с тяхната
фактология, колкото с тяхната методология; съчинения, прокарващи
нови пътища в полето на историописа. Подобно съжаление изрази
и А. Гуревич (1991) в послеслова на руското издание на книгата на
Люсиен Февр „Битка за историята“. Утеха ли е това за нас? Едва ли!
Последните десетина години открехнаха мъничко вратата и
това сякаш създаде илюзията за промяна. За съжаление, само илюзия, тъй като книгите, които се промъкват през тази вратичка, идват
с голямо закъснение. „Средиземно море и средиземноморският свят
по времето на Филип II“ се появява в България петдесет години след
първото си издание. Открит късно от някои български учени, станал по-популярен през последните години (не без помощта на руски
преводи на книгите му), големият историк най-после стъпва и у нас.
Дали трябва да се утешим с една от любимите на българина поговорки: „По-добре късно, отколкото никога“? Трудно ми е да отговоря.
Кой е Фернан Бродел (1902–1985)? Неговото кратко curriculum
vitae би изглеждало така. Завършва Сорбоната и от 1924 до 1932 г.
е професор в Алжир. До 1935 г. е в Париж и след това отново извън
Франция: между 1935 и 1937 г. е професор в Сао Пауло. През 1937–
1938 г. е ръководител на изследванията в École Pratique des Hautes
Études. Основател и президент на VI секция на E.P.H.E. – днес École
des Hautes Études en Sciences Sociales (1956–1972). По същото време
е професор в Collège de France (1949–1972). Той е основател и първи директор на Maison des Sciences de l’Homme (1962–1985); един
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от съдиректорите и сетне директор на прочутото списание „Анали“
(1946–1985). Член на Френската академия (1984).
Кратко, но ясно и богато на информация. Разбира се, Ф. Бродел ще остане в историческата наука на двадесетото столетие не със
своите постове в администрирането на френската историческа наука, а със своите идеи, материализирани в книгите му. Много може
да се пише за новото, което той внесе в историографията. Тук това
едва ли е възможно, пък и не е необходимо. Но все пак два основни
момента от схващанията на Ф. Бродел трябва да бъдат отбелязани.
На първо място трябва да бъде поставен революционният тезис, геоисторическата концепция за единството на пространството и времето (думите са на Кристиан Амалви, но същностната характеристика е направена още от Л. Февр); концепция, която му
отваря вратата на „Колеж дьо Франс“, където той наследява от Л.
Февр катедрата „История на модерната цивилизация“; концепция,
изразена по блестящ начин в „Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II“. Веднага след това трябва
да бъде поставено схващането му за „la longue durée“ – продължителният (или дългият) период, противопоставено на краткосрочния период или казано по друг начин, на събитието и събитийната история (толкова критикувана от учените около А. Бер и неговия Centre International de Synthèse, преди всичко от Л. Февр и
М. Блок); едно схващане, което даде завършен вид на концепцията
за Новата история („целокупната история“ на неговите бележити
предходници), разработена окончателно с помощта на следващото
поколение френски историци: М. Феро, Фр. Фюре, Ж. Льо Гоф, Е.
Льо Роа Ладюри, Р. Мандру...
Няма да представям книгата. Читателят сам ще я открие (обемист материал, разпределен в три тематични части: средата – социалният аспект – хората, политиката и събитията, а полиграфически е разделен на две книги в по-късните издания). Ще отбележа
само две неща, следвайки Л. Февр: необичайният герой, основното
действащо лице (а не обект на изследване!) – Морето – и новата
методология, която най-просто може да бъде определена като пълно сливане между природата и човека.
Може би, запознавайки се с този кратък предговор, на българския читател ще бъде интересно да намери в него няколко думи за
историята на тази прочута книга. И така, пребивавайки в Алжир,
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младият Ф. Бродел пише писмо на Л. Февр, с което го уведомява, че
в скоро време ще представи докторска дисертация на класическа
тема (характеристиката е на Л. Февр): „Средиземноморската политика на Филип II“. Писмото неслучайно е отправено към Л. Февр.
Той е един от най-големите познавачи на XVI в. и автор на книгата
„Филип II и Франш Конте. Изследвания по политическа, религиозна
и социална история“ (1912). И съветът не закъснява. Февр пише на
младия Бродел: „Филип II и Средиземно море! Прекрасна тема! Но
защо не Средиземно море и Филип II?“ Тъй като ролята на двете
главни действащи лица съвсем не е равностойна. Това променя всичко, защото внушението е отправено към истински учен. Ф. Бродел
започва едва ли не отново и тръгва да събира материали във всички
архиви на средиземноморския свят. Или както ще напише образно
и емоционално самият Л. Февр (1949): „В това няма нищо особено.
Необичайното е, че той се решава да действа сам, с голям кураж, без
кормчия и другари, без наръчник по навигация. Той се осмелява да
се впусне в плаване по яростните вълни на морето, което е спокойно и се усмихва със своята синева само на рекламите за туристите.
Той посвещава десет години на своето пътешествие около морето.
И вижда края на своята работа, когато идва войната от 1940 г.“
Започва второто действие. Ф. Бродел е на фронта, пленен е и
прекарва следващите четири години в германски концентрационен лагер. И тук той започва да пише по памет своята книга. И я
изпраща, тетрадка по тетрадка, на Л. Февр. Така се ражда „Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II“.
По-нататък е по-лесно. През 1947 г. тя е защитена като докторска
дисертация, а през 1949 г. е вече отпечатана – в един том (1147
страници), без богатата библиография и без картите и илюстративния материал. Следващите издания поправят тези полиграфически
недостатъци и правят от книгата това, което тя е днес.
Като завършвам този кратък текст, искам да припомня думите
на учителя, на Л. Февр. „Тази книга е дълбока и сериозна; тя е част
от онези книги, които стават „настолни“ в продължение на години.
„Да – може би ще ми възразят, – но ако се интересуваш от Средиземноморието през XVI в., от Филип II Испански или просто от
XVI в.“ Не. Ако се интересуваш от история... Това не е книга, която
учи. Това е книга, която те кара да израстваш.“
Иван Божилов

На незабравимия Люсиен Февр
в израз на благодарност и синовна преданост

До днес в Новия свят въобще не е открито Средиземно море,
каквото съществува в Европа, Азия и Африка...
Ж. Акоста. „Естествена история на Индиите“, 1558, с. 94

