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Kaspar Von Greyerz: PASSAGEN UND STATIONEN: Lebensstufen Zwischen
Mittelalter und Moderne, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, 303 str.

             
       
         
             
pulzu se je potrebno zahvaliti tudi, da je avtorica omenjenih vrstic naletela na
omenjeni naslov. Kljub temu meni, da je knjiga dovolj inovativna, da njene

                

knjiga Kasparja von Greyetza Rituali in prehodi, pospremljena s podnaslovom äLYljenjska obdobja med srednjim vekom in moderno, ne prinaša bistvenih novosti, saj

    

             

tematika pa je postala tudi del visokošolskih preglednih monografij. Pri tem naj
omenimo zgolj delo E. Muirja, ki je bil za svojo študijo civilnih ritualov v Benetkah

             
cikel dobrodošla novost. Odlika študije, ki je namenjena tako znanstveni javnosti kot

     
           
         
      ! 
janje študij v socialno in kulturno zgodovino, ki je popularno zlasti v angleškem

        
  "      
   #   

ljenjskih obdobjih, ki bi temeljila na
analizi kvantitativnih podatkov, ampak
gre za študijo, ki temelji na osebnih
dokumentih, pri tem pa je v ospredju
primerjava osebnih dokumentov pri-

     
        
      $ 

skupaj avtor povezuje z izrednim po-

        
       
in dokazuje pomembnost predstavitve

   

   

deli na dve med seboj primerljivi, a v

      

moškega. Takih predstavitev pa je v
svetovnem zgodovinopisju relativno
malo. Zlasti v primerjavi s poplavo
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materinstva, ki jim v malo manj zavidljivem številu sledijo študije mladosti in

         %            
za uveljavljenega in metodološko inovativnega avtorja, ki je prispeval kar nekaj

                  
&                   
                #
            '   '  
  !             
                       
           ()   * "    
njanju teze vplivnega in odmevnega P. Arièsa o nedojemanju otroštva pred 17. sto-

  +                   
                
 
  !            
  ''               
           
 #  
                 "   
                
                       
    ,               
                   -   
                   
samo na tako zvrst vira in mikrozgodovinsko analizo, ki bi prevladovala nad makrozgodovinskimi podatki. Njegovi podatki se gibljejo v okviru temeljnih konceptov

     .     /    0 

  

kumenti razpeti med zakonom kot javno institucijo v zgodnjem novem veku in mo-

          #        
             #  
       1(           
            
     2           
          +        
                   
                    
                
                     
  34          $     
govore tudi na vprašanja, zakaj je v "Moderni" smrt v alegorijah naslikana zlasti pri
alegorijah starejšega prebivalstva, zakaj pa je na prehodu iz srednjega v zgodnji novi
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        +        
        5          
                 
                  
                  "   
                   
pri rojstvu in otroštvu zlasti za dojemanja tistih, ki so pri tem procesu sodelovali.

5                      
                6    
temeljna tematika vseh modernih pregledov zgodovine otroštva. Zlasti je pri dolo-

                  
             
uspeva. Dobrodošla pa je tudi suverena, strnjena predstavitev osnovnih demografskih

                  
             #  
  "                    
       " 
        
                      
               
obdobij v zgodnjem novem veku.

 

Laura J. McGough: GENDER, SEXUALITY, AND SYPHILIS IN EARLY
MODERN VENICE: The Disease that Came to Stay. Palgrave Macmillan, 216 str.
V zbirki na temo zgodnjenovoveške zgodovine (pod generalnim uredništvom R.
Houstona in E. Muirja) objavljena študija Laure J. McGough, ameriške zgodovinarke, ki je doktorirala na chicaški Northwestern University, trenutno pa predava na
             Spol, seksualnost in sifilis v zgodnjenovoveških Benetkah      7 
  

                   
              

   8               
poimenovanju 'sifilis'; to ime je bolezen dobila šele v 16. stoletju preko Fracastorove

 #          9#      
       :)   - #      ;  
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#      < 
          
toriografskega ukvarjanja s to bolez-

         
        
     #     

smrti ne gre zanašati (bodisi zaradi za-

       

splošnih, dvoumnih simptomov ali zamenjevanja te bolezni z gonorejo bo-

       #    
    <   

terega lahko taka raba terminologije

      
nih konotacij, zato se v delu pojavlja

       

konteksta, francoska bolezen.

-      



pripisovali tej bolezni (danes razdeljeni
na tri stadije), se izrisuje tudi njena

       ,
 
   
                      
                    
               
        9           # 
     =       
   >
    > ;            
sodomijo), zato je bila v splošnem vezana na individualno (ne)moralno vedenje.

0                  
      
  >   >       
?    @         @      
;          <         
  > >           > >     
               Incurabili, ki je bila
              
             ;  >  ><    
         #        
               #   
zvezi z zdravljenjem.
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+           #     
           ?  13  1A       
                  
      ;         
  #   <         
                 
                 # 
                
              
poudarek avtorica razlaga s postopnim zasidranjem sifilisa v beneških kulturnih

          ;         
   #   <     
          > >      ;
              
   < "   >  #  > ;<  
                 
                    
                 ,    
               ;    
            <    ;    
<              
   ;   Zitelle, Casa del soccorso, Convertite, Penitenti ...) so
                 >  > 
       ;     
#   <   >    >         # 
  "               
naj bi se poleg tega razlikovala tudi glede na socialni status, bogastvo obolelega ter
bolnikovo 'spolno preteklost'.

$                
                     
zdravstvenega odbora, do podatkov o umrljivosti prebivalstva, medicinskih del, de-

          #        ?
                     
krajšimi študijami primerov, ki jih je rekonstruirala, npr. preko sodnih procesov.

0              '>> 
       >>'        
francoske bolezni skozi dimenzijo spola, tretji pa njena ustrezna umestitev v zgodovino seksualnosti. Avtorica skuša dokazati, in to ji tudi uspeva, da zgolj prosti-
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             >  
sualni turizem', po katerem so slovele Benetke, na drugi strani pa tudi prisotnost

          ; 

    

socialne endogamije ...), konkubinat, tako hetero- kot tudi homoseksualni odnosi in

    ;       <  
     ;         <
         #          
                     
       0         #   
         1(   ;         
 <             ;
     #     <     
          revna dekleta, saj naj bi bila
         !        
je, kakor izpostavi avtorica, seveda predvsem stvar kulturnega ukvarjanja, ne pa
dejanskega razpoznavanja vzorcev prenašanja bolezni.

* B 7                 
                
organizacijami, kot sta WHO ali Center za nadzor bolezni in preventivo (CDC), v
svoji študiji mestoma ponuja tudi krajše primerjave s sodobnejšimi konteksti spolnih

      6-$  +-&9     
            #       
 "                   
"zgodovinske in etnografske analize igrajo pomembno vlogo v naporih za zmanjševanje stigme preko boljšega poznavanja tega, katere skupine so dojete kot ranljive in

           ' ;  1C(<
& * B 7             
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Stephen Broadberry, Kevin H. O'Rourke (eds.): THE CAMBRIDGE ECONOMIC
HISTORY OF MODERN EUROPE, Vol. 1 (1700–1870) in Vol. 2. (1870 to the
Present), Cambridge - New York, Cambridge University Press, 2010, 344 in 486 str.

8 uvodna beseda urednikov The Cambridge Economic History of Modern Europe
napoveduje, da imamo pred seboj delo, ki ima namen predstaviti celovito ekonomsko
zgodovino sodobne Evrope. To  na njegovo ambicioznost in tudi izjemnost, kljub
temu da imamo opraviti z ' ' za študente. Ambiciozno je tako zaradi
  obdobja, ki ga zajema (zadnja tri stoletja, od 1700 do danes oz. do trenutka,
ko so nastajala posamezna poglavja),   ki ga pokriva (razdeljeno je na severno
Evropo,  Evropo in srednjo in vzhodno Evropo, ter tem, ki sledijo trenutnim
trendom v ekonomski zgodovini in s katerimi je   primerno analizirati in predstaviti ekonomsko zgodovino moderne in sodobne Evrope (gospodarska rast in poslovni cikli, analiza gospodarskih sektorjev – kmetijstvo, industrija in storitve ter
  standard, skupaj z analizo dohodkov in razvojem urbanizacije). S takšno
konceptualno zasnovo delo  po besedah urednikov, nadgraditi   študije o
evropski ekonomski zgodovini za  od industrijske revolucije naprej, ki se  
 znotraj okvirjev   / meja. Hkrati pa lahko ponudi  kot
individualni pregledi ekonomske zgodovine Evrope od 18. do 21. stoletja, ki 
zajamejo tako široko paleto tem, ker se bolj   samo eni temi. Tako v tujini
izjemno cenjeni maniri izdajanja zbornikov Cambridgeva Ekonomska zgodovina sodobne Evrope prinaša state of
the art spoznanja s posameznih   
jih s    kombiniranja kvalitativnega in kvantitativnega pristopa. Ker je
namenjena dodiplomskim študentom in
tistim, ki se šele uvajajo v polje sodobne
ekonomske zgodovine, je predstavitev
kvantitativnih metod kratka in osnovna,
a lahko razumljiva, dopolnjena z obveznim navajanjem študij, kjer so te metode detajlnejše opisane in bolj 
uporabljene. Takšen pristop je prijazen
do bralca, saj mu pri branju ponuja
orodje za boljše razumevanje teksta, a
mu    sugerira, kje je   
najti  informacij.
Prvi zvezek (Volume 1), ki obrav   1A))  1(A)  
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na tri glavne teme (Aggregate growth and cycles, Sectoral analysis in Living standards<     5            modern economic growth. Uvod v prvo temo (Aggregate growth and cycles) ponuja

                 
                      
                    
ekonomske zgodovine Evrope, ampak za problemski pristop k posameznim temam,

                  
    ,            
                    
            $          
        #         
                   
Druga tema v tem zvezku se ukvarja s posameznimi sektorji (kmetijstvo, industrija,

 <             &     

tretji temi je primerjava sodobne ekonomske rasti med Evropo in Azijo (Indija in

  <  

              

lucija odvijala v Evropi, ne pa na Kitajskem ali v Indiji. Na koncu prvega dela je
bibliografija in imenski ter stvarni indeks. Celotno delo je bogato s podatki, predstavljenimi v obliki tabel in grafov.
Struktura drugega zvezka se razlikuje
od prvega, saj si tri glavne teme sledijo

     "     1(A)

do prve svetovne vojne, torej obdobje
globalizacije in evropske ekonomske
dominacije v svetu. Druga tema obsega

  1D1C  1DCE    
globalizacije, ekonomskih vojn, krize in
depresije. Tretja tema je reglobalizacija
(od 1945 do danes), za katero je zna-

         

nomska rast v Evropi v 50-ih in 60-ih

        
      ;    
       
      <

Znotraj posamezne teme so poglavja,
podobno kot v prvem zvezku, razdeljena na predstavitev agregatne ekonomski rasti, razvoja v posameznih
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 &              
 #            ;     
Vzhodnega bloka in bivše Jugoslavije). Poleg tega ekonomski zgodovinarji razpo-

  :)           1D       
;9 <  ;-  % "   <   2  ;+ 
  B  5  ?  0  "  <     
        2    #  
   2   $    ; B <  9   
Kakršen koli je vzrok za to, ta manjko ne škodi znanstveni kredibilnosti dela, še

       
     1DD)

     

      

The Cambridge Economic History of Modern Europe je delo, ki dosega zastavljene cilje iz uvoda – ponuditi pregled sodobne ekonomske zgodovine Evrope, na

          $         
   =     
#         

širše ekonomske zgodovine Evrope. Zaradi tega, in kvantitativnega pristopa, ni v

              ;   #  
 <  2   :)             
bibliografijo ali pa vzame v roke delo od Ivana T. Berenda An Economic History of
the Twentieth Century Europe     :))(         +     
sledimo tisti ponarodeli, je tu The Cambridge Economic History of Modern Europe.
Hrvoje Ratkajec
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