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Taja Kramberger in Drago B. Rotar

ZA ANTROPOLOŠKO RAZISKOVANJE
(namesto uvoda)

 I.
Srečanje dveh disciplin, antropologije (socialne antropologije) in zgodovine, v zgodnjih 

šestdesetih letih 20. stoletja v Franciji – tej konjunkciji bi pogojno lahko prišteli tudi itali-
jansko mikrozgodovino, ki se sicer deloma napaja drugod (umetnostna zgodovina, psihoa-
naliza), ne le v antropoloških izvirih –, dobro desetletje kasneje pa še v anglofonem in nato 
v germanofonem svetu, pomeni temeljni dogodek v družbenih znanostih in humanistiki 
druge polovice 20. stoletja. Izmenjava idej in izkušenj, ki jo je to srečanje omogočilo, je bila 
enako plodna in prelomna na ravni nabora novih raziskovalnih predmetov kakor na ravni 
epistemologije. Izbrana besedila, ki sledijo v dveh obsežnih zvezkih revije Monitor ZSA 
(letnika 2010), ki si od svojega nastanka dalje (leta 1999 oz. vsaj od leta 2001) prizadeva 
prenesti del novih vednosti in antropološke algebre tudi v slovenofoni segment raziskoval-
nega polja družbenih znanosti in humanistike (katerega odlika ni ravno smisel za spoznav-
no, konceptno in teoretsko perspektivo), orisujejo ta premik spoznavnega instrumentarija 
od linearne kronološke deskripcije k dinamični in odprti analitični strukturi kritično re-
fl eksivne družbene znanosti. To je hkrati odmik od disciplinskih zastavkov, izhajajočih iz 
nenehnega prepisovanja in kroženja nekaj (poenostavljenih) odstavkov izbranih avtorjev 
(bistveno manj avtoric) in njihove domnevne, večinoma pa le samopripisane ikonično-mne-
monične »vrednosti«, se pravi premik od zgodovine oz. etnologije kot statičnih, samozado-
stnih, s kopico nepremišljenih oz. nepovezanih podatkov saturiranih ved, k odprtima in za 
kritiko dosegljivima znanstvenima poljema, ki sta zmožni dojeti, priznati in preseči blodnje 
in napake, postopoma razgraditi doksične primesi v diskurzu disciplinskih prehodnikov/
predhodnic in epistemično korektno v obstoječi korpus vednosti umestiti pretekle in tudi 
nedavne zmote, jih objektivirati z različnih zornih kotov, a tudi sprejeti ključna spoznanja 
o nekaterih družbenih dejstvih in dogajanjih, da bi lahko raziskovalke in raziskovalci, ki v 
poljih delujejo, pertinentno in brez nenehnega potiskanja »nevšečnih« družbenih dejstev v 
pozabo1 preučevali dogajanje v preteklosti in sedanjosti.  

Kot disciplina je antropologija zavezana tenkočutni pozornosti in nenehnemu ter ni-
koli dokončanemu preverjanju in primerjanju konkretnih podatkovnih skupkov v majh-
nem in velikem merilu (in v njuni vzajemni interakciji), saj kulturnim skupinam, ki so njen 

1   V neintelektualnem in antiintelektualnem svetu je pozaba sestavina mitske misli, oblika patološke modalnosti divje misli, 
in sicer v pomenu, kakršnega ji pripisuje strukturalizem oz. Claude Lévi-Strauss na več mestih v svojem opusu (gl. npr. 
C. LÉVI-STRAUSS, Mit in pozaba, v C. Lévi-Strauss, Oddaljeni pogled (v prevodih Braca Rotarja et al.). Ljubljana, 
Studia humanitatis, 1985). Vidiva jo torej kot sistemsko komponento provincialnega imaginarija, kot indic »pomanj-
kanja komunikacije« znanstvene skupnosti in njenih članov ter članic s seboj in med seboj na eni strani in kot simptom 
nezmožnosti za kritično refl eksijo na drugi.
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empirični predmet, singularnost podeli šele konstelacija elementov, ki se od kake druge kon-
stelacije lahko razlikuje zgolj v nekaj ključnih detajlih, vzpostavljajočih divergentna razmer-
ja. Tako je »empirični študij«, v katerem se prepletajo vednosti in modusi različnih disciplin 
(sociologije, etnologije, zgodovine, antropologije, literarnih študij, umetnostne zgodovine, 
psihoanalize, semiotike, študij spolov itn.), kakor pravi Claude Lévi-Strauss v »Struktura-
lizmu in ekologiji«, šele »pogoj za dostop do kulture«,2 ne pa kak končni rezultat raziskave, 
ki bi fi ksiral podatke in njihove interpretacije za več desetletij naprej. Od raziskovalnih 
postopkov in polj, ki so zastavljeni tako, da obstajajo njihovi protežirani lastniki in kjer je 
»nekaj zgodovina« zgolj iz razloga, ker si je tako zamisli kak posestnik disciplinskega polja 
ali raziskovalnega predmeta, skratka agens na poziciji, ki mu omogoča označevanje razmerij 
gospostva, selekcijo specifi čnih (njemu ustreznih) podatkov, dejstev idr. in brisanje drugih, 
se revija seveda distancira in ograjuje. Zgodovinska in socialna antropologija se pač začneta 
šele tam, kjer raziskovalka in raziskovalec analizirata motive in interese takih posestnikov 
dejstev, njihove družbeno-politične strategije za dosego cilja, njihovo klientelo s politično-
režimskimi zaslombami in z učinkovanjem različnih oblik kapitala (simbolnega, človeške-
ga, kulturnega, materialnega) in seveda njihove skrite zastavke v igri.

Antropološka perspektiva potemtakem v vsej svoji odprtosti v razmerju do vsakda-
njih praks pomeni preverljivim spoznanjem, raziskovalnim, metodološkim in teoretskim 
kompetencam ter epistemičnim sposobnostim posameznika/posameznice ali znanstvene 
skupine rigorozno zavezano metodično raziskovanje motivov in strategij, zakaj je nekaj bilo 
tako, kakor je bilo in kakor se prikazuje, ne pa kako drugače. Kdo ima od tega interes in 
kdo so nosilci družbenih reprezentacij? Kakšni so razlogi teh agensov za umeščanje prav 
teh predstav? Kako se skoznje oblikuje logika delovanja določenega polja ali njegovega se-
gmenta? 

Antropološka raziskava je torej dinamično in odgovorno preučevanje socialne interak-
cije, tj. družbenih razmerij – zapisala sva že – tako v majhnem (mikrozgodovinske analize) 
kakor v velikem merilu (makrozgodovinske analize) in predvsem v njuni vzajemni, včasih 
tudi protislovni artikulaciji. Antropološko preučevanje pomeni nenehno elaboriranje in ra-
fi niranje spoznanj, neprestano primerjanje, kontinuirana križna branja besedil, preverjanja 
razumevanja, soočanja reprezentacij, interpretacij in analiziranja dogajanj v procesnosti sin-
hronije (individuum/družba/prostor) in diahronije (individuum/družba/čas) ter procesov 
njunih vzajemnih pogojenosti. To pa pomeni, da je v njenem ospredju to, kar Don Kalb in 
Herman Tak v zborniku Critical Junctions. Anthropology and History beyond the Cultural 
Turn (2005) imenujeta antropološka praksa kritičnih stikov oz. zgodovinskih vozlišč, ki 
so zgoščeni skupki socialnih napetosti zunanjih in notranjih razmerij gospostva in oblasti. 
Jasno je, da so Lévi-Straussova spoznanja, da so v analitični antropološki perspektivi »vozli 
pomembnejši od črt«, da imajo vozli v »mreži družbenih odnosov logično prednost pred 

2  Gl. C. LÉVI-STRAUSS, op. cit., str. 137.
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črtami, dasi jih prav one na empirični ravni spočenjajo s tem, da se prepletajo«,3 v teh za-
stavkih že absolvirana in nadgrajena, ne pa na hitro odpravljena, ko je moda mimo, kakor se 
to neprestano dogaja v slovenskem intelektualnem okviru. Žal se večini avtoric in avtorjev 
v slovenskem zgodovinopisju in etnologiji o pomenu teh spoznanj niti ne sanja. Zgoščen 
preplet črt pa je, da bi sploh lahko razumeli dogajanje v preteklosti in s tem tudi v sedanjo-
sti, skupaj z interesi in motivi posameznic in posameznikov, ki sooblikujejo orientacijo in 
usmeritev črt, katerih zgostitev Lévi-Strauss opredeljuje kot vozle, Paule Veyne pa kot zgo-
dovinsko intrigo, šele treba razplesti, razvozlati. Drzneva si upati, da bo nekoč nekomu bolje 
kakor nam uspelo razplesti intrige in ovire (od materialnih, mentalnih pa do epistemičnih), 
v katere se je na svoji poti zapletala pričujoča revija. Mi se ob vseh spletkah, ki so nas doslej 
doletele, z zadnjo na UP FHŠ letos poleti vred, ki je odgovorni urednici revije – in ne le 
njej v revijalnem uredništvu – spodjedla eksistenco, nismo mogli in ne znali postaviti tako, 
da bi revija lahko postala dejanski vzvod za intenzivnejšo spoznavno intervencijo v realnost 
tukajšnje znanstvene misli. Primerjalna sociohistorična oz. socioantropološka študija dveh 
primerov izriva in amnezije Monitorja ZSA (na ISH leta 2004 in na UP ZRS leta 2010), 
tj. dveh intrig, ki sta revijo na zelo politikantski način, vreden natančnega študija oralnih, 
difamacijskih in drugih strategij, pognali iz institucionalnega okvira, je vsekakor velik in-
telektualni izziv za kakega bodočega zgodovinskega/socialnega antropologa ali sociologa 
oz. za bodočo zgodovinsko/socialno antropologinjo ali sociologinjo akademskega sveta na 
začetku 21. stoletja v Sloveniji. 

Nekaj temeljnih referenc za pomoč pri tako zastavljenih raziskavah, ki sva jih urednika 
skript namenila predvsem (svojim in kajpak tudi drugim) študentkam in študentom, ki jih 
antropološka perspektiva privlači, v oporo pri njihovih študijskih zastavitvah in naposled 
tudi pri obvladovanju izpitne snovi, sledi na naslednjih straneh. To so teksti Mauricea Hal-
bwachsa, Jacquesa Le Goff a, Nathana Wachtela, Andréja Burguièra, Lucette Valensi, Ro-
gerja Chartiera, Sabine Loriga, Michela de Certeauja, Pierra Bourdieuja, Loïca Wacquanta 
idr.), na druge ključne avtorje in avtorice, ki so omogočili in diverzifi cirali teoretsko misel 
v družbenih znanostih in humanistiki, pa je sproti zgolj opozorjeno (med njimi so Émile 
Durkheim, Norbert Elias, Michel Foucault, E. P. Th ompson, Raymond Williams, Rein-
hart Koselleck, Aleida in Jan Assmann idr.). Izbor zajema nekaj velikih tem zgodovinske in 
socialne antropologije, med njimi tekste o mentaliteti, kolektivni memoriji, o mehanizmih 
pozabe ter socialnega izključevanja, zlasti nazorno razčlenjenega na primeru afere Dreyfus 
in tudi na primeru Romov, o intelektualcih in družbenih mehanizmih antiintelektualiz-
ma, o razlikovanju med razsvetljensko univerzalno zgodovino in historistično-romantično 
nacional(istič)no zgodovino, o krajinski antropologiji. Tu je tudi sklop besedil o zgodovini 
knjige in branja, nekaj člankov na temo biografskih konstrukcij in invencije drugega, teksta 

3   Ibid., str. 12. Kar pomeni, da je doumevanje posamičnih niti kompleksnih procesov neprimerno pomembnejše od li-
nerane deskripcije (še vedno hegemonega historizma), katere edini skelet je naguljena kronologija, ne pa razumevanje 
koincidiranja različnih časovnih modusov, njihovih nosilcev, mentalnih ter političnih konjunktur, na globlji ravni pa tudi 
odtisa struktur.
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o antropologiji hrane in prehranjevanja, članek o zgodovini univerze, njene avtonomije4 in 
oblikovanju univerzitetnih habitusov. V izbor sva vključila tudi nekatera svoja besedila in 
temeljna besedila še dveh slovenskih avtoric, ki sta (vsaj do pred nedavnim) imeli voljo in 
interes okrepiti antropološko in družbeno kritično orbito na UP FHŠ in ki na podoben na-
čin kakor diskurzivne formacije navedenih (neslovenofonih) avtoric in avtorjev posegata v 
spoznavno (ne le podatkovno) materijo slovenskega zgodovinopisja, socialne antropologije 
in sociolingvistike. Brez te aktivne mišljenjske intervencije, oprte na sapere aude posameznic 
in posameznikov, brez aktivne transformacije statičnih in anahronističnih disciplinskih in-
terpretacij v znosnejše znanstvene prijeme in dognanja ni prav nobene perspektive v zgodo-
vinskoantropološkem in ne v socialnoantropološkem polju. Brez tega znanost ni znanost, 
ampak le igračkanje z ljudmi, surova hegemonizacija družbenega prostora, ki bi ga lahko 
zasedli inteligentnejši ljudje, in naskok na pozicije.

II.
Revija Monitor ZSA je relativno mlada institucija; z letom 2010 vstopa v 13. leto svo-

jega obstoja in v 11. leto analitične zastavitve vsebine (prvi dve leti je bila zgolj informativni 
snopič podiplomske šole v Ljubljani), kar v partikularnih slovenskih razmerah pomeni, da 
za njen obstoj še vedno ni in verjetno – glede na trenutne razmere – tudi ne bo zagotovlje-
na infrastrukturna rutina, da je revija kljub vztrajnosti in volji še vedno ranljiva in krhka. 
Vendar okolje, v katerem se revija ohranja nad gladino in pri življenju, ni ne francosko di-
namično in pluralnost dopuščajoče znanstveno okolje, ki je po dobrem desetletju in pol 
odločno in na najvišji ravni podprlo revijo Annales, in ne milansko okolje, ki je pod okrilje 
založb Mulino in  Einaudi vzelo Quaderni storici. Revija je vsaj od leta 2001 imela in še ima 
potencial, da sproži velike diskusije, soočenja in polemike, ki so ključna gibala znanstvenega 
življenja v intelektualno razvitem svetu. Na voljo ima pertinentno argumentacijo vsaj nekaj 
vodilnih sodelavk in sodelavcev revije, ki se z izbranimi temami in njihovimi elaboracijami 
ubadajo več desetletij, in potencial (socialni in intelektualni kapital) postopoma oblikujoče 
se argumentacije mlajših kolegic in kolegov, da soočanja vodijo in zaostrijo, kjer je potrebno, 
in zrahljajo ter upoštevajo dognanja, kjer je dosežen spoznavni prag. Toda antiintelektualno 
»akademsko« okolje, ki živi od svoje letargije, noče takih premikov proti realni družbeni 
znanosti, polemikam in soočanjem argumentov se izogne z molkom in neštetimi malovre-
dnimi intrigami, ki so bistvena politična strategija okolja, v katerem nastaja revija navzlic 
zelo težkim razmeram in brez ekonomske (fi nančne) baze, ki bi pokrila kaj več od tehnične 
izvedbe revijalnega preloma in tiska. 

4   Seveda v smislu avtonomije in svobodne izbire tem, znanstvenega aparata in paradigmatske usmeritve posameznika/
posameznice, ki v univerzitetnem polju deluje, ne pa »avtonomije« univerzitetnih oblastnikov, da z ljudmi počno, kar 
se jim trenutno zahoče, ki v zadnjih letih prihaja v ospredje skozi sprevrženo doksično aplikacijo tržne učinkovitosti in  
»univerzitetnega podjetništva«. 
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Tudi zadnje dogajanje na Fakulteti za humanistične študije, v katerem je bila intriga 
uporabljena za to, da se je (znova) razbilo komaj zastavljeno mlado intelektualno skupnost, 
ki je reviji dovajala svežih moči in bi v prihodnjih letih zagotovo lahko naredila veliko, je 
žal le še ena za slovensko okolje »normalna« ali »pričakovana«, sicer pa patološka manife-
stacija dominantne strukture v provincialni mentaliteti, ki je v deželi navzoča povsod in za 
delovno angažirane ljudi tako naporna, da ji kljub vsej vnaprejšnji pripravljenosti (enkrat 
smo v uredništvu že šli skozi analogen proces »kadrovske čistke in institucionalnega puča«, 
leta 2004 na ISH, zadnja se razlikuje le v niansah in pa v tem, da se je zgodila v že razvitem 
neoliberalnem kontekstu) nismo bili kos. Zadeva je na elementarni ravni zelo preprosta: v 
tej deželi je prepovedano biti intelektualno koherenten in si upati javno argumentirati svoja 
stališča in spoznanja. Na ravni izvedbe je seveda bolj zapleteno, saj se spletka/intriga, kako 
se ljudi, ki skušajo demokratično in javno intelektualno delovati, znebiti, ne sme videti kot 
to, kar je (spletka). In smo tam: na koncu neke zgodbe in na ponovnem začetku druge, ki 
ji grozi enak konec, če bo znanstveno delo vzela zares. A teh nenehnih vračanj na začetke 
podpisana ne bova več ponavljala, ne v Sloveniji. 

Neskončno daleč smo od stanja, v katerem bi kompleksnost znanstvenih poti in pri-
stopov posameznic in posameznikov, ki sestavljajo znanstveno skupnost, raznoliko v di-
verzifi kaciji, a skupno v osnovnem konsenzu v zvezi z nujnostjo soobstajanja nasprotij in 
neodpravljivih razlik, notranjih križanj in oponiranj, v kateri spoznanja prispevajo k njeni 
prepoznavnosti, krepila posamične mišljenjske tokove. Morda tega pričujoča revija ne bo 
nikdar dosegla niti dočakala, a bilo je vredno poskusiti; že razviti prijateljstvo z nekaj drago-
cenimi mlajšimi kolegi in kolegicami, ki so se postopoma mentalno osamosvojili in odlepili 
od občih mest in kolektivu tako ljubih in inherentnih predsodkov, je dosežek. Prizori sme-
šnih spak in harlekinov, ki se v zadnjih nekaj mesecih trudijo poniževati nelegalno odpušče-
ne ljudi in njihove intelektualne dosežke, še pred pol leta pa so se jim slinili in prilizovali, 
v danih razmerah dejansko velikega uspeha, da je z razgibanim delovanjem in osebnimi 
angažmaji – zlasti na predmetih zgodovinske antropologije – nekaj ljudi uspelo zanetiti 
iskro avtonomnega, privlačnega in nekamufl iranega znanstvenega duha, ki ga človek, ko ga 
enkrat doživi, le težko pozabi (mora pač biti tepec prve vrste), radosti ob tem, da je vsaj šest 
let tudi na UP FHŠ obstajala univerza, ne more pokvariti.

Vsaka revija je do določene mere pripisana kraju, okolju, v katerem nastaja, saj jo 
dogajanje v njem v veliki meri določa in determinira, pa naj ima še tako ambiciozne in 
»univerzalne« načrte, ki transgredirajo parametre okolja in stopajo v dialog s svetovnimi 
akademskimi diskusijami – seveda ne servilno, pasivno in aditivno, ampak aktivno, suve-
reno in enakovredno. Vsiljiva kategorična aksiomatika nemišljenskega zgodovinopisja, ki 
se mladim ljudem, ki študirajo zgodovino v Sloveniji, ponuja kot edina referenčna, je v 
resnici huda epistemološka in strukturna blokada, ki se nam je v vseh letih obstoja socialne 
antropologije in zgodovinske antropologije in delovanja vodilnih članov in članic uredni-
štva revije na različnih izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ni posrečilo odpraviti. Na UP 
FHŠ smo z delom in zavzetostjo uspeli precej razširiti krog ljudi, ki so se želeli seznaniti 
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z novimi znanstvenimi prijemi in aktivno diskutirati o idejah, ki so se porajale v orbiti revije 
in zadevale zgodovinsko in socialno antropologijo, vendar ta animacija brez institucionalne 
in sistemske podpore za obstoj živega znanstvenega okolja in njegove institucije ni dovolj.

Tako se v uredništvu revije Monitor ZSA šele po dobrem desetletju analiz, anket, pro-
jektov, raziskav, debat, pripravljanja revije in oblikovanja orbite okoli nje, se pravi po večle-
tnem študiju problematik, objektov in literature, po številnih prevodih, usklajevanjih termi-
nologij, po šestih letih predavanj in transmisije znanj na mlajše kolege in kolegice, čutimo 
zares zmožni in tudi številčno močnejši kakor pred leti za to, da bi postopoma in s pomočjo 
argumentirane kritične refl eksije modifi cirali zastarele prijeme v slovenskem zgodovino-
pisju in etnologiji (socialni antropologiji). Toda žal je ta trenutek obenem tudi tista točka 
v času, ko ključni ljudje revije in njihova najožja in najdragocenejša ekipa neprostovoljno 
zapuščajo institucijo, kjer si je revija ravno ustvarila nekatere minimalne pogoje za elemen-
tarni transfer vednosti, ki jih vsebuje, in za dobre diskusije. Nove ideje je težko plasirati celo 
v najboljših pogojih, saj terjajo čas, neizmerno vztrajnost in družbeno zrelost ter potrpežlji-
vost, predvsem pa voljo do znanj in njihove raznolikosti, v najslabšem od najslabših svetov (v 
slovenskem »znanstvenem« okolju) pa je takšen projekt tako rekoč nemogoč, saj je conditio 
sine qua non tako zahtevnega projekta, ki se ga loti le malokdo, osnovna eksistenčna pre-
skrbljenost nosilcev/nosilk novih idej, kar v našem primeru ni več izpolnjeno. Le sanjamo 
lahko o kakem intelektualno dobro formiranem in fi lantropskem mecenu, kakršen je bil Al-
bert Kahn, ki je leta 1920 sociologu Célestinu Bougléju dobesedno sam omogočil odpreti 
Dokumentacijsko središče za družbene znanosti v prostorih École normale supérieure. Na 
Kranjskem je institucija mecenata obstajala v obdobju med obema vojnama, saj je denimo 
trgovka Franja Levstek iz Sodražice fi nančno podpirala Vladimirja Bartola v času pisanja 
Alamuta, ker je verjela, da je delo, ki nastaja, pomembno. Toda živimo v drugem času, ob-
dani z neprimerno slabše izobraženimi in manj dostojnimi ljudmi. Naša misija nemogoče 
izdajati revijo v njenim vsebinam in uredništvu nenaklonjenem ali celo sovražnem okolju je 
tako sklenjena z zadnjima, nekoliko paradoksnima, če ne absurdnima izdajama temeljnih 
besedil za zgodovinsko in socialno antropologijo, katerih občinstvo, ki je prav ta dva zvezka 
tako težko pričakovalo in se ju veselilo, je bilo pravkar razgnano oz. pregnano z ustanove ali 
pa vsaj do te mere prestrašeno, da se bo besedil, ki so tu na voljo, izogibalo.

Podpisana kljub letošnjemu »akademskemu« spopadu s pametjo verjameva, da bo re-
vija – vsem napakam in ohlapnostim navkljub, ki smo se jih tako trudili odpraviti – nekoč 
postala referenčno branje neke odločne, v znanstvenih pogledih pluralne in koherentne 
skupine, ki ji bo preboj v odprtejšo družbeno in humanistično znanost tudi v tako bizarno 
zaostalem, anomaličnem in anahronističnem okolju, ki ga, odkar obstaja, neprimerno bolj 
skrbijo videzi kakor realnost, vendarle uspel. Nekje pač mora biti infi niti erroris fi nis et ter-
minus legitimus.
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I. PREGLEDNA BESEDILA
OBLIKOVANJE ODMIKA  OD TRADICIONALNEGA LOGOCENTRIZMA, 

RAZMERJA MED ZGODOVINSKO IN SOCIALNO ANTROPOLOGIJO

 Taja Kramberger

DURKHEIMOVA DEDIŠČINA 
IN RAZVOJ KRITIČNEGA ZGODOVINOPISJA

Boj zoper historizirajočo zgodovino: 
Durkheim, Simiand, Année sociologique 

Prvi francoski odgovor na statično koncepcijo zgodovine in zgodovinopisja ter na he-
gemonijo velikih osebnosti, ki jo je prakticiral nemški historizem (Historismus) , a deloma 
tudi francoski pozitivizem , se je konec 19. stoletja v družbenih vedah oblikoval okoli revije  
Année Sociologique, ki jo je ustanovil in skupaj s kolegi vodil francoski sociolog Émile Dur-
kheim . Konec 19. stoletja so bila vprašanja zgodovinske metode in družbenega angažmaja 
intelektualcev tako rekoč v zraku – in to ne le v Francij, kjer je vsaj del te prenoviteljske 
atmosfere mogoče razumeti skozi angažma nekaterih zgodovinarjev v aferi Dreyfus , ampak 
v številnih evropskih intelektualnih okoljih. V Franciji sicer diskusija o zgodovinski metodi 
ni bila povezana zgolj s Durkheimovci in s pojavom nove sociologije, saj jo je že leta 1894 
odprl tudi zgodovinar Paul Lacombe, ki se je spraševal o pertinencah nekaterih zgodovi-
narskih postulatov in metodoloških imperativov.1 Vendar pa je močno poudarjena ambicija 
Durkheimovske sociologije dala debati posebno obliko in energijo.

Polemika med sociologi okoli Année sociologique in zgodovinarji okoli Langloisa, Se-
ignobosa, Monoda in Lavissa je nenadoma izbruhnila januarja leta 1903 z objavo Simian-
dovega članka o treh idolih zgodovinarjev.2 Preglejmo zdaj nekatere ključne momente te 
polemike. Članek Françoisa Simianda (1873–1935) je ostra replika na izid metodološkega 
učbenika Introduction aux études historiques,3 ki sta ga napisala Lavissov varovanec in pro-
fesor zgodovine na Sorboni Charles Seignobos  (1854–1942) in Charles-Victor Langlois  
(1863–1929). Učbenik je zgodovini precej nerodno odrejal pokroviteljsko mesto med zna-
nostmi, njeno metodo pa predpisoval tudi drugim – seveda tedaj v primerjavi z anahroni-
stično zgodovino teoretsko že bistveno bolj elaboriranim – družbenim znanostim. Zagri-
zena debata, ki jo je sprožila objava tega članka, je z manjšo ali večjo intenzivnostjo potekala 

1   PH. BESNARD (ur.), Th e sociological domain. Th e Durkheimians and the founding of French Sociology. London, idr. & 
Pariz , Cambridge University Press & MSH, 1983 str. 250.

2   F. SIMIAND , Méthode historique et science  sociale. Étude critique d’après les ouvrages récents de M. Lacombe et de 
M. Seignobos  (1. del). Revue de synthèse historique 1903, str. 1–22; Méthode historique et science  sociale (2. del). Revue 
de synthèse historique, 1903, str. 129–157; Sur la notion de cause en matière historique et sociologique (povzetek dela E. 
Bernheim, Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichte  der Philosophie). Notes critiques – Sciences sociales, 
1903, str. 129–132.

3   CH.-V. LANGLOIS , in CH. SEIGNOBOS , Introduction aux études historiques. Paris, Kimé, 1898; gl. tudi F. SIMI-
AND, Introduction aux études historiques (povzetek dela Ch.-V. Langlois  in Ch. Seignobos , Introduction aux études 
historiques). Revue de Métaphysique et de Morale,1898, str. 633–641.
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(v različnih zgodovinskih in socioloških revijah in na kolokvijih) vse do leta 1907/1908. 
Kaj so torej glavni očitki Simianda, ene najbolj energičnih, intelektualno neodvisnih in su-
verenih fi gur v Durkheimovi bližini, krogu zgodovinopiscev s stare Sorbone?

Če pustimo ob strani retorične elemente Simiandovega napada na tri »idole« plemena  
zgodovinarjev (»političnega«, »individualnega« in »kronološkega«) in njegovo zavračanje 
pripovedniškega, dogodkovnega zgodovinopisja (histoire événementielle), ki ga Simiand  
označi za historizirajočo zgodovino (histoire historisante), in se posvetimo kompleksnejšim 
nizom argumentov, ki jih skriva Simiandovo besedilo,4 lahko razločimo več sklopov tradici-
onalnega zgodovinopisja, ki jih avtor objektivira. 

 
Prvi se nanaša na možnosti sociologije kot družbene znanosti . Da bi ta bila samo-

stojna disciplina,  se mora najprej navezovati na neko »objektivno področje«, pri čemer ima 
za »objektivno« vse tisto, kar iz družbe prihaja do ljudi (zakoni, morala , religija , dogme, 
lastniški odnosi ipd.) in kar je neodvisno od »individualne  spontanosti«. Pri tem Simiand 
opozarja na »poenostavljene nominalistične plezanterije«, ki jih zgodovinarji pripisujejo 
sociologom, če pa bi jih konsekventno premislili, bi lahko prišli do sklepa, da iz simpli-
fi ciranega zornega kota prav nobena znanost  ni mogoča. Ker so vsa »znanstvena dejstva 
abstrakcije«, pravi Simiand, jih mora sociologija  znati uporabljati tako, da jim ne pripisuje 
metafi zičnega pomena, ampak jih razporeja in izbira tako, da lahko v njih razpoznava regu-
larnosti. Tradicionalna zgodovina  po Simiandu sama sebi onemogoča biti znanost s svojo 
nenehno fascinacijo s singularnimi in konkretnimi dogodki in s posamezniki, ki so – do-
daja – tudi sami abstrakcije. 

Drugi sklop argumentov v Simiandovem članku (Méthode historique et science  
sociale) zadeva prav zgodovinarski fascinans nad posamezniki, v katerem Simiand vidi 
napačno sklepanje. Ta fascinacija, pravi, je povezana z napačnim pojmovanjem vzročno-
sti (causalité). Zgodovinarji z »vzroki« razumejo eno ali več predhodnih dejstev, ki pa 
jih izberejo prosto in brez metode, kar naposled pomeni, da gre zgolj za osebne okuse 
in intelektualne mode, ali pa za njihovo rekonstrukcijo motivov zgodovinskih akterjev. 
Pri tem se včasih sploh ne zavedajo, da gre za rekonstrukcijo. Po Simiandu znanstvenik 
ne more vzpostaviti vzročne povezave  med akterjem in dejanjem, ampak le med dvema 
fenomenoma istega reda. Vzrok določenega fenomena zanj ni nič drugega kakor nespre-
menljiv in brezpogojen predhodni fenomen (v Durkheimovi govorici to pomeni, da lahko 
eno družbeno dejstvo   pojasnimo samo z drugim družbenim dejstvom).5 Družbena znanost 

4  Vse v nadaljevanju cf. F. SIMIAND, Méthode... (1. in 2. del), op. cit. 1903.
5   Durkheim  v predgovoru k II. letniku Année sociologique (1897–1898): »Načelo te metode je to, da moramo religiozna, 

pravna, moralna, ekonomska dejstva obravnavati v skladu z njihovo naravo, to se pravi, kot družbena dejstva. Da bi jih ali 
opisali ali pojasnili, jih je treba povezati z nekim družbenim okoljem, z določenim tipom družbe, in v značilnostih, ki so 
konstitutivne za ta tip, je treba poiskati določujoče vzroke obravnavanega fenomena«. (E. DURKHEIM, Préface. Année 
sociologique, 1897–1898, letn. II, št. 1, str. II.)
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mora, če naj bo znanost, zapiše Simiand, ne da bi ignorirala kontingentne posameznikove 
lastnosti, eliminirati njihove učinke, da bi mogla razpoznati in osvetliti stabilna razmerja 
med fenomeni. 

Tretji sklop Simiandovih argumentov meri na odsotnost  načelnih kriterijev in pravil 
v zvezi z izbiro okvirov, v katere zgodovinar postavlja svoje raziskovanje . Ti okviri  so bodisi 
kronološki, bodisi vezani na vladarje in določeni z režimskimi padci ali pa so omejeni s 
preučevanjem ene same družbe. Simiand pripominja, da se disciplina s tako zastavljenim 
ogrodjem sama omejuje na deskripcijo, saj je takšen okvir popolnoma abstrakten. Dodaja, 
da je le s pomočjo primerjalne metode fenomenov številnih družb mogoče ugotoviti raz-
merja, ki nas privedejo do pojasnjevalnih strategij. Simiandova kritika tradicionalne zgodo-
vine je bila dejansko najradikalnejši poseg v znanstveni status  in metodo zgodovine dotlej in 
je kot taka imela velik vpliv na kasnejše zgodovinarje okoli revije  Annales .6 

Z razmerjem med sociologijo in zgodovino pa se – nekoliko prej (1896–1897) – v 
predgovoru (»Préface«) v prvo številko Année sociologique ukvarja tudi Émile Durkheim : 

»Privesti zgodovino do tega, da preseže svojo običajno zorno točko, da razširi 
svoje poglede onkraj dežele in obdobja, ki ju namerava bolj natančno preuči-
ti, da se posveti splošnim vprašanjem, ki jih zastavljajo partikularna dejstva, 
ki jih opazuje. Toda takoj ko zgodovina  primerja, je ni več mogoče ločiti od 
sociologije. Poleg tega sociologija  ne samo da ne more pogrešati zgodovine, 
temveč potrebuje zgodovinarje, ki so hkrati sociologi. Dokler se bo morala  
kot tujka tihotapiti v zgodovinsko območje in tam nekako izmakniti dejstva, 
ki jo zanimajo, si bo priskrbela precej pičle zaloge.7 
[…]
Tako ti dve disciplini še zdaleč nista v antagonizmu in naravno težita druga 
proti drugi  in po vsem lahko predvidevamo, da jima je namenjeno, da se zli-
jeta v eno skupno disciplino, v kateri bodo kombinirane in poenotene prvine 
ene in druge. Prav tako se zdi nemogoče, da tisti, čigar vloga je odkrivati dej-
stva, ne ve, v katere primerjave morajo vstopiti, in da tisti, ki jih primerja, ne 
ve, kako so bila odkrita. Ustvariti zgodovinarje, ki znajo videti zgodovinska 
dejstva, ali, kar je navsezadnje isto, sociologe, ki imajo vso tehniko zgodovine, 

6   Gl. F. SIMIAND, Introduction aux études historiques. Revue de Métaphysique et de Morale, 1898, str. 633–641; Métho-
de...(1. in 2. del), op. cit., 1903; tudi Sur la notion..., op. cit.,1903; L'École historique allemande. Année sociologique, 1904, 
letn. VIII, str. 514–520; La causalité en histoire. Bulletin de la Société française de philosophie, 1906, letn. 6, str. 247–274; 
prav tako M. HALBWACHS , La méthodologie de François  Simiand . Un empiriste rationaliste. Revue philosophique, 
1936, št. 121, str. 281–319; P. BURKE , Revolucija v francoskem zgodovinopisju: Anali  1929–1989. Ljubljana, Studia 
humanitatis ,1993. (izvirnik: Th e French Historical Revolution: Th e Annales  School, 1929–1989, Stanford, Stanford 
University Press, 1990); PH. BESNARD, (ur.), (1. poglavje), op. cit., 1983.

7  E. DURKHEIM, Préface. Année sociologique, 1896–1897, letn. I, št. 1, str. II.
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je cilj, za katerega si je treba prizadevati z ene in druge strani. Na ta način  
se bodo lahko pojasnjevalne formulacije znanosti postopoma razširile na vso 
kompleksnost družbenih dejstev, namesto da bi reproducirali zgolj najsplo-
šnejše obrise, istočasno pa bo zgodovinska erudicija dobila smisel, ker bo 
uporabljena za reševanje najtežjih problemov, kar si jih zastavlja človeštvo.«8

Konverzija med klasično pozitivistično sociologijo (Auguste Comte) in novo sociolo-
gijo (Émile Durkheim ), ki so jo postopoma – med začetkom 20. stoletja in letom 1920, ko 
je bila sociologija  z reformo facultés des lettres akademsko priznana, četudi pro forma  še ve-
dno obravnavana kot ancilla philosophiae – izpeljali sodelavci revije  Année sociologique in 
ki naj bi z dvigom na zahtevnejšo epistemično raven (to željo lahko razberemo iz gornjega 
Durkheimovega pisanja o sodelovanju med zgodovinarji in sociologi) presegala arbitrarne 
meje  med disciplinami, se je začela s predavanji zunaj rednega kurikula. Leta 1914 so bili na 
francoskih fakultetah le 4 cikli predavanj iz sociologije, ki jih je dopolnjevalo še 6 parasoci-
oloških kurzov na visokih šolah.9

Durkheimova sociologija  je ponujala znanstvene rešitve ali vsaj znanstvene odgovore 
na številne temeljne dileme in probleme, ki so v Franciji izbruhnili z afero Dreyfus  (1894–
1906)10 in s skokovitim porastom antisemitizma od 80. let 19. stoletja dalje (antisemitizem 
je bil tedaj širši evropski fenomen). V mislih imamo diskusije o mišljenjskih kategorijah, 
družbenih manifestacijah, religiji, morali ipd., na katere so dotlej fi lozofi  odgovarjali le spe-
kulativno. Victor Karady  v zvezi z uspehom durkheimovske sociologije postavlja v ospredje 
tri ključne razloge:
 

1.  Sociologija je bila tedaj po svoji notranji koheziji, po svojem dosegu in po 
svojih ambicijah najmočnejši diskurz  v intelektualnem polju v Franciji, kjer 
so sicer prevladovali šibki kantovski epigoni (vsaj pred nastopom Henrija 
Bergsona).11

8  E. DURKHEIM, op. cit., 1896–1897, str. III.
9   Med sodelavci so bili : Paul Fauconnet, Georges Davy, Gaston Richard, Paul Huvelin, Emmanuel Lévy, Celestin Bo-

uglé. Po BESNARDU (op. cit., str. 12) je glavni arhitekt revije  Anné sociologique prav Celestin Bouglé, ki naj bi aprila 
leta 1896 Durkheimu predlagal, naj ustanovijo revijo. Durkheim  to potrjuje v pismu z dne 22. marca 1898, kjer pravi: 
»Vračam čestitke v zvezi z Année, saj si me, kar se tega tiče, ti spodbodel k temu.« (V. KARADY , Th e Durkheimians 
in Academe. A Reconsideration, v Ph. Besnard, (ur.), op. cit., 1983, str. 77–78; prim. V. KARADY , French Ethnology 
and the Durkheimian Breakthrough. JASO – Journal of the Anthropological Society of Oxford, 1981, letn. XII, št. 3, str. 
165–176.)

10   Glej moj članek na temo afere Dreyfus (Neizenačen boj: intelektualci in antiintelektualizem. Gabriel Monod in 
francoski zgodovinarji v času afere Dreyfus) v sklopu o »Univerza, avtonomija, produkcija vednosti: intelektualci in 
antiintelektualizem« (Temeljna besedila za zgodovinsko in socialno antropologijo 2. Monitor ZSA, letn. XII, št. 3–4, 
2010).

11   Omeniti je treba, da se je bergsonizem držal zunaj univerzitetnih institucij, njegovo akademsko zaledje je bil Collège 
de France. Bergsonizem so izrabljale frakcije antirepublikanske desnice podobno, kakor je republikanski establis-
hment izrabljal durkheimovstvo. Gl. V. KARADY,  Les professeurs de la République; le marché scolaire, les réformes 
universitaires et les transformations de la fonction professorale à la fi n du XIXe siècle . Actes de la recherche en Scien-
ces Sociales, 1983, št. 47–48, str. 90–113; prim. J.E. CRAIG, Sociology and Related Disciplins between the Wars: 
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2.  Filozofi ja je bila daleč najprestižnejša disciplinska veda  v Franciji in obe-
nem na voljo novim sociologom kot pomembna opornica, saj je bila na 
vrhu tradicionalistične francoske univerzitetne hierarhije. Zaradi te nave-
zave so bile številne polemike, ki so odpirale nove poglede (vključno s Si-
miandovo), javno oznanjene na srečanjih Société Française de Philosophie 
in objavljene na pomembnih mestih in v pomembnih revijah.

3.  Družbena reprezentacija o ekskluzivnosti nove sociologije in njena pove-
zava s fi lozofi jo je pripeljala do tega, da so se je druge dominantne discipli-
ne (denimo zgodovina , pravo , ekonomija , humana geografi ja) otepale. Te 
discipline, ki so zasedale najboljše pozicije v fakultetnih shemah, svojega 
monopola niso bile pripravljene deliti z novo disciplino.12

Gledano retrospektivno je precej presenetljivo, da durkheimovska sociologija  vznikne 
še pred nastankom revije  Année sociologique, potem pa v nekaj letih postane dominatna sila 
v francoskem intelektualnem polju. Seveda je ta legitimacija povezana s številnimi legitima-
cijski strategijami in omrežji, ki so jih v tem času imeli ali vzpostavili Durkheim  in njegovi 
sodelavci. Vseeno pa je šokantno, pravi Karady ,13 da je veliko vidikov javnega priznanja 
izviralo prav iz konceptnih inovacij, ki jih je ta disciplina  umeščala. Durkheimovci niso 
toliko naskakovali obstoječih disciplin ali jim skušali vsiliti novo sociološko paradigmo, to 
paradigmo so uveljavljali, kolikor se je zarisovala skozi njihove konfrontacije s skupinami 
in disciplinami, ki so novi sociologiji nasprotovale s svojimi nejasnimi pojmovanji, mistifi -
kacijami, konfl iktnimi izjavami in verjetji. Neparadigmatična narava  začetnih durkheimo-
vskovih prizadevanj pa se je skozi številna konfl iktna razmerja hitro izostrila v doktrinarno 
teorijo in prakso.

Skozi številne odprte konfl iktne fronte in akademska soočenja se pokaže pomemb-
nost revije  Année sociologique kot kolektivnega instrumenta14 za sociološko intelektualno 
legitimacijo. Skozi revijo so durkheimovci lahko razgrnili svoje poglede na novo potencialno 
disciplino, pojasnili njeno metodo, razkazovali njen instrumentarij in notranjo organizacijo. 
Émile Durkheim  v »Predgovoru« (»Préface«) v prvo številko prvega letnika revije (1896–
1897) zapiše:

»Ali te metodične analize specialnih del tudi poleg pogledov in raziskovanj, ki 
jih lahko sugerirajo, pri čemer se med seboj dopolnjujejo, niso zmožne podati 

Maurice Halbwachs  and the Imperialism of the Durkheimians, v Ph. Besnard, in L.A. Coser, (ur.): Th e Sociological 
Domain: the Durkheimians, and the Founding of French Sociology. Cambridge; Cambridge University Press, 1983, str. 
263–289.

12   Karady  tudi opozarja, da je bila razpoložljivost na trgu dela v tem času v Franciji optimalna za zgodovinarje, fi lozofe in 
geografe.

13  V. KARADY, op. cit., 1983, str. 79.
14   Durkheim  v predgovoru v prvo številko Année sociologique: »Vendar pa je znanost , ker je objektivna, nekaj bistveno 

neosebnega in lahko napreduje zgolj s kolektivnim delom.« (E. DURKHEIM, op. cit., 1896–1897, str. VII.)



24
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

o tem, kar je kolektivna realnost , bolj živega vtisa in celo bolj pravilnega poj-
ma kakor običajne splošnosti s traktati socialne fi lozofi je? Upamo tudi, da 
se nam bo posrečilo zainteresirati ne le poklicne sociologe, ampak tudi vse 
razsvetljene bralce, ki se ukvarjajo s temi problemi. Res je pomembno, da se 
javnost  bolje zave, kakšna priprava je potrebna, da se lotimo teh preučevanj, 
ki dejansko bolj zahtevajo dokaze in informacije, in da bi ji [ javnosti] začele 
manj ugajajati lahkotne konstrukcije.«15 

Izhodiščna kritična nastrojenost revije  je omogočila, da je ta postala pomemben javni 
forum, ki si je postopoma priboril vstop v številna institucionalna okolja in pomembnejše 
sodobne debate v družbenih znanostih. Prav zaradi tega, ker je revija objavljala kritične 
zapise o številnih aktualnih temah v praktično neomejenem naboru problematik, je bilo 
mogoče skoznjo pridobiti odličen pregled nad dogajanjem v tedanjih družbenih znanostih 
v Franciji. 

Revija ni bila le taktično, ampak tudi epistemično sredstvo za legitimacijo sociologi-
je. Fiksirala je tematski nabor discipline in s tem izzvala raziskovalna prizadevanja, ki so 
sčasoma oblikovala temeljno zasnovo za Durkheimov sociološki program. V skladu s tem 
je bilo branje socioloških del sodobnikov skrajno selektivno, selekcijo pa so določala teo-
retska merila, ki naj bi jih dela vsebovala. Tako sta se kmalu izluščili temeljni temi, ki so 
ju druge discipline in revije zanemarjale: družbene funkcije religije in kolektivni temelji 
kognitivnih struktur. V času, ko so se drugi  sociologi na splošno ukvarjali z »družbenimi 
problemi«, je ta diferenciacija pomenila visok zastavek. Durkheimovska epistemološka 
strategija  je bila v tem, da se na temelju teoretičnih in raziskovalnih načel nenehno ubada-
jo s preiskovanjem znanstvenih konstitucij predmetov raziskovanja. Del debate, ki je na 
prelomu stoletja meril na to, kaj je »znanstveno dejstvo « (fait scientifi que), je izhajal iz že 
premišljenih izhodišč, ki jih je Durkheim  oblikoval v delu Pravila sociološke metode (Les 
Règles de la méthode sociologique)16 skupaj s temeljnim konceptom »družbenega dejstva« 
(fait social). 

»Enkrat za vselej, tisto, kar imenujemo znanstveno dejstvo , je preprosto  dej-
stvo, ki je zrelo za znanost . Pogoji te zrelosti pa seveda variirajo glede na to, ali 
je znanost bolj ali manj razvita.«17 

Émile Durkheim  v Pravilih sociološke metode prikaže, kako morata biti spretnost 
delanja (savoir-faire) in spretnost mišljenja (savoir-penser) vselej povezani s procesom 
subtenzije, se pravi, skupne podlage, ki konstituira raziskovanje . Metod dela ni mogoče 

15  E. DURKHEIM, op. cit., 1897–1898, str. II.
16   gl. E. DURKHEIM , Les Règles de la méthode sociologique, Pariz , 1894. (dostopno na spletni strani: http://classiques.

uqac.ca/classiques/Durkheim ; preverjeno marca 2009).
17  E. DURKHEIM  , op. cit., 1896/1897, str. VI.



25
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

I. PREGLEDNA BESEDILA
OBLIKOVANJE ODMIKA  OD TRADICIONALNEGA LOGOCENTRIZMA, 

RAZMERJA MED ZGODOVINSKO IN SOCIALNO ANTROPOLOGIJO

ločevati od intelektualnega projekta, ki je zajet v razumevanju in pojasnjevanju specifi č-
nega dela družbenega sveta. Na to temeljno misel  naletimo sicer tudi že v delu pozitivi-
stično usmerjenega Augusta Comta, ki pravi, »da metode ni mogoče preučiti neodvisno 
od raziskovanja, v katerem je bila uporabljena, ali pa gre zgolj za mrtvo študijo, ki ni 
zmožna oploditi duha, ki jo izvaja«,18 zato nas ne sme čuditi, da je Comte mišljenjska 
vzmet Durkheimove misli in da ga v svojem epistemološko-metodološkem delu Sociolo-
gova obrt. Epistemološke predhodnice (Le Métier de sociologue. Préalables épistémologiques) 
precej kasneje – leta 1968 – na sam začetek refl ektirane in problemsko zastavljene druž-
bene znanosti  postavljajo tudi Pierre Bourdieu , Jean-Claude  Passeron  in Jean-Claude 
Chamborédon.

Ta drža zahteva sistem  pravil, ki upravljajo znanstvenikova praktična delovanja in nje-
gove diskurze, in je obenem generator raziskovalčevega dela – tudi zgodovinarjevega. So-
delavci nove sociologije so, zavedajoč se te odločilne spoznavne povezanosti med diskurzi 
in prakso, zavračali klasične formulacije tem, kakršne so, denimo, bile »revščina«, »prosti-
tucija«, »higiena«. Svoje raziskovalne cilje so defi nirali v terminih sociološkega reševanja 
problemskih skupkov in ne v terminih komentiranja družbenih problemov. Ta pristop jim 
je pomagal eksplicirati ogrodje  novega disciplinskega makrokozma, znotraj katerega so se 
opozicije, ki so dotlej veljale za »naravne« (npr. nasprotja med sinhornijo in diahronijo, 
etnografi jo in sociologijo, med kvantitativnim in kvalitativnim), učinkovito razblinile. Inte-
lektualna delitev dela, ki so jo prakticirali durkheimovci, je bolj ustrezala domeni intelegi-
bilnega kakor naslovom dnevnega časopisja oz. populističnih in opreproščenih terminologij 
tradicionalističnih orientacij v družbenih znanostih.19

Durkheimovci ne bi nikdar postali pomembna vplivna in zelo produktivna institucija, 
če ne bi radikalno redefi nirali praktičnih šolskih prioritet, pri čemer so prednost – pred 
knjižnimi monografi jami – dali problemsko orientiranim študijam, ki so skušale nakaza-
ti potencialne rešitve zastavljenih dilem.20 Potreba po empirično-znanstvenem preboju na 
nova problemska področja je bila osrednja epistemološka preokupacija sodelavcev revije  
in kot taka ključno pomembna za konsolidacijo nove znanosti, utemeljene na raziskavah 
družbene kohezije, družbenih vezi , prava, morale, religije in izobraževanja. Kakor lucidno 
ugotavlja Victor Karady, 21 pregledni in kritični članki verjetno dotlej nikoli v zgodovini niso 
nosili tolikšnega epistemološkega bremena.

18  PH. BESNARD, op. cit., 1983.
19  V. KARADY , op. cit., 1983, str. 82–83.
20   Številni Durkheimovi kolegi – tako Mauss, Hubert, Hertz – niso nikdar napisali knjige. Tudi Durkheim  je v času, ko se 

je posvečal reviji (med letoma 1897 in 1912!), prenehal z izdajanjem knjig. V tem času je pisal le članke. Cf. V. KARA-
DY , op. cit., str. 86; prim. V. KARADY, French Ethnology and the Durkheimian Breakthrough. JASO – Journal of the 
Anthropological Society of Oxford, 1981, letn. XII, št. 3, 1981, str. 165–176.

21  V. KARADY, op. cit., 1983, str. 87.
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Émile Durkheim  v predgovoru (»Préface«) v prvo številko drugega letnika revije  An-
née sociologique (1897–98) pravi:

»Toda tisto, kar sociologija  predvsem prinaša s seboj, je občutek, da med temi 
dejstvi, ki jih doslej preučujejo drug od drugega neodvisni specialisti, obstaja 
tesna sorodnost. Ne le, da so tako zelo soodvisna, da jih ni mogoče razumeti, 
če jih ločimo drugo od drugega, marveč imajo pravzaprav isto naravo: to so 
različne manifestacije ene realnosti, ki je družbena realnost .22 

Durkheimova dediščina  in dediščina sodelavcev revije  Année sociologique je za genera-
cije znanstvenikov (v 30. letih pa tudi že prvih vidnejših znanstvenic, denimo, Lucie Var-
ge, ki je bila sopotnica Annales in Febvrova kolegica in prijateljica)23 pomenila pomemben 
simbolni kapital . Francosko zgodovinopisje  okoli revije Annales  se je močno oprlo nanj, o 
čemer na podlagi analize intelektualnega dolga Marca Blocha do Émila Durkheima piše 
tudi Colbert R. Rhodes ,24 medtem ko Michel  Verrei25  na podoben način  analizira razmerja 
med Mauriceom Halbwachsom in Émilom Durkheimom. Zdi se, da so se postdurkheimo-
vske generacije zgodovinarjev bolj kakor prejšnje zavedale tega, da so »dejstva pomena 
pomenljiva za inteligenco le tedaj, kadar so razvrščena v tipe in zakone«, da je »pomen 
zgodovinske realnosti v tistem, kar je v njej najbolj konkretnega« in da so pogoji za sleher-
no znanost  povezani z »metodičnim raziskovanjem podobnosti«, ki razkriva strukturne 
povezave  med navidez različnimi fenomeni, kar je Durkheim  javnosti sporočal že davnega 
leta 1896–1897.26 Tudi kasnejši nova zgodovina   in zgodovinska antropologija  sta z Année 
sociologique – poleg pridobitev revije Annales – tako imeli (v primerjavi z nemškim histo-
ricizmom, katerega kritike so bile precej manj pertinentne in tudi zelo pozne, šele po drugi  
svetovni vojni) – na voljo precej zahtevnejši instrumentarij in predvsem bolj diferencirano 
epistemično podlago.27 

22  E. DURKHEIM  , op. cit.,1897–1898, str. II.
23   P. SCHÖTTLER, Lucie Varge: A Central European Refugee in the Circle of the French »Annales«, 1934–1941. Hi-

story Workshop Journal Issue, 1992, letn. 33, št. 1, str.100–120; tudi N. Z. DAVIS, Women and the World of Annales. 
History Workshop Journal Issue, 1992, letn. 33, št. 1, str.121–137.

24   R.C. RHODES , Émile Durkheim  and the Historical Th ought of Marc Bloch . Th eory and Society, 1978, št. 5 str. 
45–73.

25   M. VERREI  , Halbwachs  ou le Deuxième âge du Durkheimisme. Cahiers internationaux de sociologie, 1972, št. 53, str. 
311–336. 

26  E. DURKHEIM, op. cit., 1896–1897, str. IV.
27   Prim.  M. HALBWACHs , La doctrine d’Émile Durkheim . Revue philosophique de la France et de l’Étranger, 1920, letn. 

85, št. 3, str. 353–411; J. HEILBRON , Les métamorphoses du durkheimisme 1920–1940. Revue française de sociologie, 
1985, št. 26, str. 203–237.
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Ustanovitev revije Annales HES (1929) na Univerzi v Strasbourgu 

Leta 1929 sta dva izmed predavateljev na strasbourški univerzi ustanovila revijo, ime-
novano Annales  d'histoire economique et sociale – Annales HES.28 Ta dva zgodovinarja sta 
bila Marc Bloch  (1886–1944)29 in Lucien Febvre  (1978–1956). Vodilna ideja pri usta-
novitvi je bila uveljavljanje gospodarske in socialne zgodovine nove vrste in spodbujanje 
meddisciplinskih stikov, zlasti med družbenimi znanostmi. Ko se je načrt za revijo začel 
uresničevati (o razlogih za ta uspeh lahko beremo v obsežni literaturi, posvečeni nastanku 
nouvelle histoire  in revije  Annales HES30) je nastalo in se sčasoma utrdilo gibanje, ki se ga je 
prijelo ime Šola  Analov (École des Annales).

To ime je poslej pomenilo troje:31

1. Samo revijo kot forum novih pogledov na zgodovinsko preučevanje.

2.   Mrežo sodelavcev in simpatizerjev revije , ki se je šele po 2. svetovni vojni 
preobrazila v univerzitetno publikacijo, tokrat v Parizu. Tu so takoj po 

28   Preimenovanja revije , kakor si sledijo: 1939, 1942–1945: Annales  HS – Annales d'histoire sociale; 1942–1944: MHS – 
Mélanges d'histoire sociale; 1946–1994: Annales ESC – Annales. Economies, Sociétés, Civilisations; od 1994 dalje: Annales 
HSS – Annales. Histoire, Sciences Sociales.

29   Na univerzo je bil imenovan kot asistent (chargé de cours) s 1. oktobrom 1919 (istega leta poleti se je poročil s Simonne 
Vidal). Kmalu nato je bil imenovan – pri triintridesetih letih brez doktorata – za direktorja Instituta za zgodovino 
srednjega veka. Da bi ga hitro »doktorirali« in mu zagotovili regularno univerzitetno pozicijo, so člani komisije na čelu s 
Charlesom Seignobosom po vladnih zakonih, ki so vojnim veteranom dovoljevali predložitev skrajšane teze, kandidatu 
omogočili, da je 4. decembra 1920 pred šestimi člani komisije nekoliko ad hoc doktoriral s thèse principale z naslovom 
Rois et serfs (a kljub vsemu z nazivom très honorable). Za thèse complementaire pa so – prek pravil – sprejeli neki Blochov 
že objavljen članek iz leta 1912. Gl. C. FINK, Marc Bloch . A Life in History. Cambridge, Cambridge University Press, 
1991, str. 88, 91–92.

30   J. REVEL , Histoire et sciences sociales: les paradigmes des Annales . Annales HES, 1979, letn. 34, št. 6, str. 1360–1376; 
C.-O. CARBONELL  in G. LIVET  (ur.), Au berceau des Annales , le milieu strasbourgeois, l’histoire de France au début du 
XXe siècle , zbornik kolokvija v Strasbourgu iz oktobra 1979, Toulouse: Presses de l’IEP, 1983; A.GÉRARD , À l’origine 
du combat des Annales : positivisme historique et système universitaire, v C.-O. CARBONELL  in G. LIVET , op. cit., 
1983, str. 79–88; A. BURGUIÈRE , Histoire d’un histoire: la naissance des Annales . Annales ESC, 1979, letn. 34, št. 6, 
november–december, str. 1347–1359; Th e Fate of the History of the Mentalities in the Annales . Comparative Studies 
in Society and History, 1982,  24, str. 424–437; (ur.), Dictionnaire des sciences historiques (»Anthropologie historique«, 
str. 7–11, 52–60). Pariz, PUF , 1986; F. DOSSE , L’histoire en miettes. Des «Annales » à la «nouvelle histoire ». Pariz, La 
Découverte,  1987; S. CLARK , Th e Annales  Historians, v Q. Skinner (ur.), Th e Return of Grand Th eory in the Human 
Sciences.Cambridge, Cambridge University Press, 1990, str. 177–198; P. BURKE, op. cit.; A. ROJAS , in C. ANTONIO, 
Teoría y método: Pensar la historia . Convergencias y divergencias entre los Annales  de 1929 a 1968 y el marxismo. 
Ensayo de balance global. Historia Social, 1993, št. 16, str. 115–141; C. BARROS,  La contribución de los terceros An-
nales  y la historia  de las mentalidades 1969–1989 (predavanje na mednarodnem kolokviju »Los Annales en perspectiva 
histórica« na podiplomskem oddelku Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2. ok-
tober 1992; dostopno na spletni strani: http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/contribucion.htm, preverjeno 24. 
novembra 2004); G. G. IGGERS , Historiography in the Twentieth Century. From Scientifi c Objectivity to the Postmodern 
Challenge, Middletown, Wesleyan University Press, 1997. Po A. BURGUIÈRU (ur.), op. cit., 1986.

31   V Franciji ni tako velikega razlikovanja med humanistiko in družbenimi znanostmi, kakor ga poznamo iz germanofo-
nega sveta. Zgodovina, denimo, je v Franciji družbena znanost .
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koncu vojne Lucien Febvre , Ernest Labrousse in Charles Morazé – ob 
podpori francoske vlade in fundacije Rockefeller – ustanovili VI. sekcijo 
šole, ki je obstajala že od drugega cesarstva kot šola  za znanstvenike – 
EPHE – École pratique des hautes études. Marc Bloch  se te ustanovitve ni 
mogel udeležiti, na začetku druge svetovne vojne se je namreč pridružil od-
porniškemu gibanju in bil umorjen v nacističnem uničevalnem taborišču, 
ker je bil član Odpora in po vrhu še jud; je pa zato intelektualni dediščini 
Analov prispeval svoj pomembni opus. Podobno usodo je doživel Maurice 
Halwachs, začetnik preučevanja kolektivne memorije, čigar pionirska dela 
so bila reaktualizirana precej pozneje, a so navzlic temu veliko prispevala k 
duhu Analov in h konstituciji polja nouvelle histoire. 

3.   Izraz Šola Analov pomeni tudi posebno pojmovanje zgodovinske znano-
sti, njenih na nov način  rigoroznih metodoloških zahtev, njenega predmeta 
in njenih razmerij oz. povezav z drugimi družbenimi znanostmi,32 kakršne 
sta Bloch  in Febvre  s sodelavci in učenci razvila v reviji in predstavila v de-
lih (to so včasih imenovali »duh  Analov«). Niso pa vsi, ki so si delili tega 
duha, tudi pisali v Annales  (npr. Ernest Labrousse).

Čas , ko je mogoče govoriti o Šoli Analov, je mogoče razdeliti na dve obdobji, in sicer:

º Na ustanovitveno obdobje od 1929 do konca druge svetovne vojne in na
º  institucionalno obdobje po ustanovitni VI. sekcije EPHE (1947), ki pa se 

samo deli na dve obdobji: 

  • na obdobje VI. sekcije in 
  •  na obdobje popolne samostojnosti šole po ustanovitvi EHESS – 

École des hautes études en sciences sociales iz VI. sekcije 
(23. januarja 1975).

V prvem obdobju je Šola  Analov temeljila v glavnem na reviji in na univerzitetnem 
delu nekaj zgodovinarjev, sociologov in psihologov v Strasbourgu. Ožjo uredniško ekipo 
Analov, ki je reviji pomagala izoblikovati prepoznaven značaj, so poleg Blocha in Febvra se-
stavljali še naslednji sodelavci: geograf Albert  Demangeon (1872–1940), sociolog Maurice 
Halbwachs  (1877–1945), zgodovinar antike Ándre Piganiol (1883–1968), Pirennov kole-
ga  in specialist za srednjeveško urbano  zgodovino Georges Espinas (1869–1948) in Henri 

32  Gl. K. POMIAN , L’Heure des Annales . La terre – les hommes – le monde, v La Nation . Les Lieux de 
mémoire . Pariz, Gallimard, Quarto, 1. del, 1997, str. 903–952; L’histoire des structures. La nouvelle histoire  (ur. 
Jacques Le Goff  ). Pariz, Éditions complexe, 1978, str. 109–125; Sur l’histoire. Pariz, Gallimard–Folio , 1999. 
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Hauser (1866–1946), nosilec stolice za ekonomsko zgodovino na Sorboni.33 V tem času 
in na tem kraju se je izoblikovala skupina  raziskovalcev, ki je postavila še kaj več kakor zgolj 
temelje »revolucije v francoskem zgodovinopisju«: objavljena je bila vrsta del, ki so še danes 
vir idej za raziskovanje . Vzpostavljena je bila mreža  kooperativnih povezav med družbo-
slovnimi disciplinami: med zgodovino, sociologijo, psihologijo in ekonomijo, začelo se je 
sodelovanje akterjev Annales  v revijah drugih disciplin in seveda narobe. To je bilo v tistem 
času dojeto kot kršitev akademskih zapovedi oz. samoumevne neformalne deontologije. 
Annales so objavljali recenzije in komentarje k publikacijam iz zgodovinopisja in drugih v 
sodelovanje vpletenih disciplin, debate so bile včasih zelo ostre in sodbe neusmiljene, toda 
privedle so do javnega soočanja in sodelovanja med disciplinami. Annales niso bili tradicio-
nalistična akademska revija ne po temah in ne po sodelavcih (v njej so sodelovali poznavalci 
problematik in ljudje, ki imajo kaj argumentiranega povedati ne glede na akademske stopnje 
in službe), zato jo je akademsko okolje težko prebavljalo, saj je šlo za več transgresij hkrati, 
med katerima transgresija akademske etikete in hierarhije nista bili med manjšimi. Zunaj 
dežele pa je revija postala vplivna.

V drugi  etapi (VI. sekcija) se je položaj revije  in kroga okrog nje zelo spremenil: 
revijalna dejavnost je bila po drugi svetovni vojni prenesena v Pariz , tj. v nacionalno intelek-
tualno središče. Revije tako ni bilo več mogoče spregledati, sekcija pa je hitro naraščala, po 
kadrih, po študentih in seveda po publikacijah. Vzporedno s kadrovsko rastjo je naraščal 
tudi njen vpliv v okolju. 

V 60. letih 20. stoletja je postal vodilna osebnost revije  Annales  (urednik med 1957 
in 1968) in tudi VI. sekcije (bil je njen predsednik med letoma 1956 in 1972) Fernand 
Braudel (1902–1985), ki je tudi pripravil dokočno institucionalno osamosvojitev šole (ki 
jo je nato uradno, formalno in administrativno izpeljal Jacques Le Goff  ). Revija se je v Bra-
udelovem času preimenovala v Annales, Economies, Sociétés, Civilisations – Annales ESC 
(prej Annales HES). Ta sprememba imena ni kakšno adaptiranje à la mode (lahko bi dejali, 
da so v velikem delu historiografskega sveta prav pisci Analov ustvarjali modo), pač pa re-
gistriranje večjih premikov v epistemičnem in interesnem področju avtorjev. To področje se 
je zelo razširilo in zajelo veliko dotlej manjkajočih interesov, od katerih so nekateri za nekaj 
časa postali celo dominantni (npr. zgodovina  mentalitet, serialna zgodovina, zgodovinska 
demografi ja  idr.). Revija pa je postala bolj akademska oblikovno, po rubrični ureditvi in po 
standardizirani obliki objavljanih besedil. »Duh Analov« se je v 70. in 80. letih 20. stoletja 
uveljavil na francoskih univerzah kot »nova zgodovina «, čeprav so ji glavni avtorji gibanja 
oporekali to novost in se sklicevali na razsvetljenska in poznejša neteleološka in nefunkcio-
nalistična pojmovanja zgodovine, vsaj kar zadeva področja in raziskovalne preokupacije, če 
so že metode »nove zgodovine« bile očitno v največji meri nove ali močno izpopolnjene. 

33  Gl. K. POMIAN , op. cit., 1978; Histoire et fi ction. Le Débat, št. 54, marec–april 1989, str. 114–137.
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Zanje je bila vprašljiva, kakor je bila že pred dobrega pol stoletja za durkheimovce, 
dogodkovna zgodovina  in zgodovina »zgodovinskih osebnosti« (oz. historistično in/ali 
pozitivistično pojmovanje dogodkov in zgodovinskih osebnosti), ki so jo imeli za redukci-
onizem zadnje tretjine 19. stoletja, ko je zgodovinopisje  podleglo državni kontroli, postalo 
zgodovina v nacionalnem interesu in potrjevalo legitimnost družbenih hierarhij prek opi-
sovanja dejanj pripadnikov družbenih elit. 

V 60. letih je nastopila druga generacija nosilcev duha Analov: poleg Braudela so tu še 
njegovi učenci in mlajši kolegi Georges Duby , Jacques Le Goff  , Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Pierre Gourbet idr.34

V tujini, zlasti v ZDA, so se na revijo in objave pripadnikov šole sklicevali čedalje 
pogosteje, kar je vplivalo na domače, francosko intelektualno okolje, kjer so »novi zgodo-
vinarji« prodrli v medije in med nepoklicno občinstvo. Šola Analov je postala dominantna 
historiografska smer v deželi in kmalu še marsikje v tujini, hkrati pa je doživela prve resnejše 
oziroma upoštevanja vredne kritike in poskuse teoretskega zavračanja (nekateri marksisti).

Obnova metod in predmeta zgodovinske znanosti, pozornost do struktur in do ko-
lektivnih fenomenov, odprtost za druge družbene oz. humanistične znanosti so ključne ka-
tegorije analovskega duha vse od 30. let 20. stoletja. V Šolo Analov so se po vojni vključili 
nekateri marksistično usmerjeni raziskovalci (odpor zoper fašizem in doživetje neposredne 
zgodovine sta jih približala nosilcem šole), usmeritev se jim je zdela združljiva z njihovim 
političnim angažmajem. Pri nekaterih zgodovinarjih marksistične usmeritve se je to koope-
rativno sobivanje izkazalo za iluzorno, kljub temu razhajanju pa so tradicionalistični zgo-
dovinarji Anale še dolgo radi razglašali za marksistično revijo (ker so objavljali ekonomsko 
zgodovino) in zgodovinarje te šole tako poskušali diskvalifi cirati v očeh nepoučenega in 
manihejsko indoktriniranega občinstva.35 

Že Lucien Febvre  je nasprotoval ideji o vnaprej danem in uniformnem razrezu realno-
sti na tri ravni (ekonomsko »podzidavo« oz. bazo, družbena protislovja, mentalne strukture 
vrhnje stavbe), ki jih je imenoval plan à tiroir (načrt s predali), zdela se mu je nezdružljiva z 
naravo zgodovinske znanosti. V resnici je revija Annales kot odprt, interdisciplinarni forum 
in polje  konfrontacij tistim, ki so prišli iskat doktrino ali celo teorijo zgodovine, ponudila 
metodo ali orodja za natančnejše vrednotenje metod, nemara tudi skupek vprašanj, ne pa 
pomirjujočega »teoretskega« passe-partout, ponujala je zgodovino kot disciplino na poti 
brez konca in čez čedalje bolj diverzifi cirana področja. 

Prav ta diverzifi kacija področij in uvajanje novih metod pa naj bi pri Braudelovih, Le 
Goff  ovih in Le Roy Laduriejevih učencih pomenila odstop od »duha Analov«, od začetnih 
socialno in ekonomskozgodovinskih kategorij in tem, saj naj bi ti, tako menijo nekateri 
interpreti Šole Analov (prim. izjave Fureta, Dosseja idr.), brez povezave  s prvotno zasta-
vljenimi temami prešli v antropologijo in k strukturnim analizam. To naj bi bila ideološka 

34  Prim. A. ROJAS in C. ANTONIO  , op. cit., 1993.
35  Gl. A. BURGUIÈRE  (ur.), op. cit., 1986.
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sprememba, ki naj bi pomenila izmikanje konfl iktom, odpoved ideji družbene spremembe 
in oddaljevanje od marksizma.36 Vendar pa je to le ena od možnih interpretacij.

Odnos med Šolo Analov in marksizmom nikoli ni bil tako preprost, kakor bi želeli 
marksisti: ujemanja so bila bolj naključna, kakor se jim je zdelo, in tudi veliko bolj površin-
ska. A tudi razhajanja so le redko deležna upoštevanja vrednih interpretacij. Šola Analov ni 
nikoli izhajala iz podmene o globalno uniformni zgodovini, v kateri se realno obstoječe oko-
liščine ločujejo le po sekundarnih atributih, ampak je zgodovino rekonstruirala s kritičnim 
branjem dokumentov vseh vrst. Braudelova zgodovina  dolgega trajanja (longue durée ) tako 
ni zgodovina produkcijskih načinov, ki bi se v teleološkem zaporedju vrstili od prakomuniz-
ma do komunistične zlate dobe v prihodnosti. Vse do 50. let 20. stoletja, ko je Šola  Analov 
vodila privilegiran dialog z geografi jo, so bila v ospredju okolja in njihove determinante in 
značilnosti  (podobno je že v delu La Franche-Comté Luciena Febvra in v Caractères origi-
naux Marca Blocha), Fernand Braudel (La Méditerrannée) in Pierre Vilar (La Catalogne) 
sta predvsem razvila in nadaljevala možnost, ki je že bila vpisana v opusu obeh iniciatorjev 
revije  Annales .

V prvih dveh povojnih desetletjih so preučevali predvsem ekonomijo in uporabljali 
kvantitativno analizo, teme pa so bile povezane s problemi rasti in razvoja. Od 70. let 20. 
stoletja naprej prihajajo v ospredje interes za kulturne prakse  in sisteme, kar se dogaja vštric 
z odpiranjem zgodovine kot disciplinskega polja za antropologijo in sociologijo. Vendar 
teme, ki prihajajo v središče interesov, ne izključujejo drugih smeri raziskovanja, pač pa 
igrajo vlogo totalizacijske instance. Torišče, ki ga opisujejo, postaja območje predmetov in 
konceptov, ki omogoča raziskovalcem, da upoštevajo spreminjanje kot nekaj globalnega in 
neogibnega. In seveda gre tudi za učinke epistemične moči discipline, ki je postala v krogu 
družbenih in humanističnih znanosti dominantna: to pa je antropologija .

Zadnja sprememba, ki komplementira področje delovanja Šole Analov, je povečan in-
teres za politično  (kot področje življenja in konceptualizacije), a ne kakršenkoli interes in 
tudi ne za tradicionalne »politične« teme. Področje političnega je bilo – tudi zaradi odda-
ljitve od realistične in deskriptivne politične zgodovine – dolgo zanemarjeno. Potrebno je 
bilo izdelati instrumente in pojmovnik za drugačno zgodovino političnega. Ne gre več za 
zgodovino voditeljev in njihovih dejanj, a tudi ne za zgodovino konfl iktov ali vojn, ki naj bi 
bile – seveda v predstavnem svetu omejenih tradicionalistov in historistov – gibalo druž-
benega razvoja. Preučevanje političnega je zdaj opredeljeno drugače: kot preučevanje druž-
benih mehanizmov oblasti (po Foucaultu bi lahko rekli mikrofi zike oblasti), kot kompleks 
razmerij med državo in družbo, med vladajočimi in vladanimi.37 

36  Ibidem.
37   M. BLOCH , Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic (s predgovorom Jacquesa Le Goff  a; v prevo-

du Gregorja Modra). Ljubljana, Studia humanitatis, 1996  (izvirnik: Apologie pour l'histoire ou Métier 
d'historien. Pariz, Armand Collin , 1949), str. 64sq.
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Zgodovinsko raziskovanje  političnega v okviru Šole Analov ubira več poti:
—  prek politike kot forme sociabilnosti in kulture (predvsem Maurice Agulhon  

z deli Penitents et francs-macons ali La République au village);
—  prek antropološkega pristopa k političnim institucijam (zlasti Jean-Pierre 

Vernant in Pierre Leveque, ki sta se ukvarjala z nastanki grške demokra-
cije);

—  prek raziskovanja vloge ideologije pri konstituciji političnega torišča (med 
drugimi so pomembne študije Clauda Leforta in Françoisa Fureta (Penser 
la Révolution française);

—  prek raziskovanja nastanka države in njene relativne avtonomije v razmerju 
do civilne družbe.

V paradigmatskem preobratu, ki ga je izpeljala Šola  Analov, je nekaj ireverzibilnega, 
kar opravičuje ime revolucija  (lat. revolvere – sukati, obračati). Bolj kakor za novost metod 
gre za pomen, ki ga zgodovinarji in zgodovinarke (ki so se aktivneje vključile v delo vsaj od 
tretje generacije Analistov) šole Annales  pripisujejo problemom metode. Šola Annales je 
razbila iluzijo, da se bo preteklost kakor Trnjulčica prebudila sama od sebe, ko bodo eruditi  
izkopali arhive. Objekt zgodovinske znanosti ni dan z viri, pač pa ga zgodovinar skonstruira 
na podlagi zahtev sedanjosti. O določujoči sedanjosti je pisal že Bloch  v znanem citatu, kjer 
pravi, da je treba preučevati »sedanjost s preteklostjo in preteklost s sedanjostjo«, temu so-
rodno je Lefebvre rekel, da obstaja zgolj zgodovina  sedanjosti. Preteklost  in sedanjost druga 
drugo osvetljujeta, ko analiza  med njima vzpostavi »generativno« razmerje (ko zgodovinar 
rekonstruira sociohistorično genezo kake sedanje konfi guracije) ali »komparativno« raz-
merje (ko učinek distance med eno obliko organizacije, obnašanjem iz nekje druge dobe 
in njihovimi sedanjimi ekvivalenti omogoči, da relativiziramo in damo pomen družbeni 
realnosti, ki nas obdaja). Kar daje ceno zgodovinarjevemu delu, ni kakovost virov, ki jih je 
lahko odkril, ampak kakovost vprašanj, ki jim jih je znal zastaviti.
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Lucette Valensi in Nathan Wachtel

ZGODOVINSKA ANTROPOLOGIJA*

(Prevod: Taja Kramberger)

Na policah naših knjižnic najdemo knjige, ki so zamajale naše gotovosti in modifi cirale 
naše načine delanja zgodovine. Pod povečevalnim steklom opazujemo drobne spremembe, 
ki jih razodevajo programi in poročila o poučevanjih šeste sekcije École pratique des hautes 
études (op. prev. - v nadaljevanju EPHE) vse do École des hautes études en sciences sociales 
(op. prev. - v nadaljevanju EHESS). Ponavljamo korake raziskovalcev, ki so izkrčili nove tere-
ne in nato dali vrednost. S starejšimi delovnimi kolegi si izmenjujemo spomine. In na koncu 
ponovno razporedimo vse te sledi, da bi povedali zgodbo zgodovinske antropologije na École: 
natančen povzetek izkušenj in debat, ki so prispevale k obogatenju naše institucije in so obe-
nem strašna vaja iz samo-poveličevanja na račun vseh, ki smo bili začetniki. Prav tako, začni-
mo s priznanjem svojega dolga do tujih avtorjev, od Vladimirja Proppa do Romana Jakobsona 
in od Jacka Goodyja do Natalie Davis ali Erica Hobsbawma;1 do zgodovinarjev – denimo, 
Georges Duby ali Maurice Agulhon – katerih delo se je razvilo zunaj École; do tistih, ki so se 
nam pridružili šele ob koncu svojih potovanj (mislimo na Philippa Arièsa in na Michela de 
Certeauja).2 Ohranjajajoč v spominu to, da je eden od užitkov našega dela bil prav v stikih z 
velikimi inovatorji, si za primer, da del ne bomo predstavili tako, kot bi si zaslužila, zapomnite, 
da je ta zgodba deloma že bila povedana v istem času, v katerem se je dogajala.3

*  Prevod iz knjige Une école pour les sciences sociales. De la VIe section a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (ure-
dnika: J. REVEL in N. WACHTEL; predgovor Marc Augé). Pariz, Les Éditions du CERF, EHESS, 1996, str. 251–
274. Dela posameznih avtorjev, ki so v članku navedena in so že bila prevedena v slovenščino, v nadaljevanju označujem 
med tekstom v oklepajih (ali tudi v opombi) pod oznako op. prev. Druge opombe prevajalke so označene z asteriskom. 
Prevod je bil prvič objavljen v Monitorju ISH, 2001, letn. III, št. 1–2, str. 155–172.

1   J. Goody, tako blizu našim preokupacijam in tako dolgo povezan z našimi debatami, da bi ga mogli legitimno obravnavati 
za sodržavljana. Glej njegova dela o družini, o oralni tradiciji in prehodu k pisnem, o kuhinji itn.; E.GELLNER, ki mu 
socialna zgodovina severne Afrike toliko dolguje (glej: Saints of the Atlas, 1969) in čigar francoski prevod Pouvoir politique et 
fonction religieuse dans l’Islam marocain je bil objavljen v Analih (Annales) 1970. Prav tako sodržavljani: E. HOBSBAWM, 
čigar delo Les primitifs de la révolte dans l’Europe moderne. Pariz, Fayard, 1959 (v angleščini), 1963 v francoščini, označuje 
smer v invenciji zgodovinske antropologije, N. Z. DAVIS, avtorica inovativnih in stimulativnih esejev o popularni kulturi v 
Franciji XVI. stoletja, objavljenih v šestdesetih letih (v francoščino so bili prevedeni leta 1979 pod naslovom Les cultures du 
peuple) in C. GINZBURG, katerega italijanska verzija dela Benandanti sodi v leto 1966 (njen francoski prevod Les batailles 
nocturnes, sorcellerie et rituels agraires en Frioul (XVIe - XVIIe siècle). Pariz, Verdier, pa v leto 1980).

2   V EHESS sta vstopila Philippe Ariès leta 1978 in Michel de Certeau leta 1982.
3   Nekaj kronoloških smernikov: F. FURET, L’histoire et l’homme sauvage, v L’historien entre l’ethnologue et le futurologue. 

Pariz-La Haye, Mouton, 1972, str. 231–237; J. LE GOFF, L’historien et l’homme quotidien, eod. loc., str. 238–250; 
G. DUBY, L’histoire des systèmes de valeurs, eod. loc., str. 251-263; A. BURGUIÈRE,  L’anthropologie historique, v J. 
LE GOFF, R. CHARTIER in J. REVEL (ur.), La Nouvelle Histoire. Pariz, Retz, 1978, str. 37–61; A. BURGUIÈRE, 
Anthropologie historique, v A. Burguière (ur.), Dictionnaire des sciences historiques. Pariz, PUF, 1986, str. 52–60. Kri-
tični pogled v F. DOSSE, L’histoire en miettes. Des »Annales« à la »nouvelle histoire«. Pariz, La Découverte, 1987, str. 
163–177; G. LENCLUD, Anthropologie et histoire, hier et aujourd’hui en France, v I. Chiva in U. Jeggle (izbor esejev), 
Ethnologies en miroir. La France et les pays de langue allemande. Pariz, Éd. de la MSH, 1978, str. 35–66; J.-P. DOZON, 
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Rojstvo

Leta 1976 v napovedi programa predavanj na EHESS prvič nastopi rubrika »Zgodo-
vinska antropologija«, v katero so uvrstili kakih deset seminarjev in sedemnajst predavate-
ljev. Vendar pa imenovanje terena raziskovanja in modifi ciranje dispozitiva napovednika ne 
sodita k reklamni operaciji, ki bi hotela lansirati nov produkt ali k taki, ki bi produkt spu-
stila skozi kot takega (novega). Gre za zapis tega, kar bi tedaj po formulaciji slavne knjige 
imenovali znanstvena revolucija.4 Ali, kar najbolj skromno rečeno, gre za registriranje spoja 
in hkrati za impulz gibanju.

Ta spoj takoj označi – kronološko zadnji – prodor antropologije v polju družbenih 
znanosti. Kajti vse do konca petdesetih let so zgodovina, sociologija in ekonomija sku-
paj pokrivale izobraževanje v VI. sekciji EPHE. Antropologija je torej zasedala osamljen 
položaj: štela je le eno direction d’études,* C. Lévi-Straussovo, ki se je imenovala »Socialna 
antropologija«, izobraževalni program zanjo pa so načrtovali predvsem v V. sekciji EPHE. 
Lakonična poročila, ki jih je o katedri napisal nosilec (C. Lévi-Strauss), so še vedno poudar-
jala učinek distance med omenjeno disciplino in vsemi drugimi. Predavanja Georgesa Ba-
landiera, Jacquesa Berqueja ali Louisa Dumonta se tako vpisujejo v poglavje sociologije. Na 
začetku šestdesetih let se v programih rubrika »etnologije« združi s sociologijo; Germaine 
Tillon in Maxime Rodinson sta v letih 1958 in 1959 druga za drugo vpeljali etnologijo 
Magreba in zgodovinsko etnologijo Bližnjega Vzhoda.

Čeprav je bila antropologija osamljena, njen položaj zato ni bil nič manj visok. Leta 
1955 Tristes tropiques; leta 1962 Le totémisme aujourd’hui (op. prev., glej: Rasa in zgodovi-
na, Totemizem danes, v slovenskem prevodu Zoje Skušek, Studia humanitatis, Ljubljana, 
1994.) in La pensée sauvage: publikacijo so primerjali z mojstrovino in priznana kot taka 
je takoj učinkovala kakor magnetno polje.5 Ustanovitev Laboratorija socialne antropologije 
leta 1960,6 rojstvo dveh domicilnih revij tega laboratorija - L’homme in Études rurales - leta 
1961, razširitev predavanj, izhajajočih iz discipline, s seminarji Alfreda Métrauxa (Vpeljava 
v socialno antropologijo) in Mauricea Godeliera (Ekonomska antropologija) v letih 1962 in 
1963, pričajo o njeni bliskoviti ekspanziji, ki pa je bila s programom predavanj v letih 1966-
1967 sankcionirana z ustanovitvijo avtonomne sekcije, imenovane »Socialna antropologija, 
etnografi ja in etnologija«. Afriške študije so se prevesile iz sociologije v antropologijo. Geor-
ges Balandier je svoj seminar v letih 1967–1968 naslovil »Antropologija oporekanj. Afriški 

Anthropologie et histoire, un mariage de raison? Pariz, Centre d’études africaines, Document de travail, 11. julij 1989; J. 
BERLIOZ in J. LE GOFF, s sodelovanjem A. GUERREAUA-JALABERTA, Anthropologie et histoire, v L’histoire 
médiévale en France. Bilans et perspectives. Pariz, Le Seuil, 1991, str. 267–304.

4   T. KUHN, Structures des révolutions scientifi ques (fr. prevod). Pariz, Flammarion, 1970 (prva izdaja v Združenih 
državah, 1962). Op. prev.: Struktura znanstvenih revolucij, v slovenskem prevodu Gorazda Jurmana in Simona Kreka. 
Ljubljana, Krtina, zbirka Temeljna dela, 1998.

*  Visok francoski akademski status, ki v slovenščini nima ustrezne vzporednice.
5   Za analizo takojšnjega uspeha dela in za priznanje avtorju glej lep predgovor P. NORAJA k ponovni izdaji Tristes tro-

piques. Pariz, France Loisirs, La bibilothèque du XXe siècle, 1990 , str. 9–18. 
6   Ta laboratorij je hkrati pripadal CNRS, Collège de France in EPHE VI. sekciji.
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primeri«, leta 1967 pa je objavil Anthropologie politique (Politično antropologijo). Sicer pa je 
prav afrikanizem pripeljal v Francijo funkcionalizem in anglosaško različico strukturalizma. 
Tako so bili Les Nuer Evansa Pritcharda,7 katerih angleški izid beležimo v letu 1937, konč-
no prevedeni v francoščino leta 1968; enako velja za Anthropologie sociale (Socialna antro-
pologija) istega avtorja, ki je bila prevedena v francoščino leta 1969, dvajset let za angleško 
izdajo. Enako kakor raziskovanja o Afriki so tudi študije o stari Grčiji odkrito črpale navdih 
iz antropologije: Jean-Pierre Vernant je leta 1960 v Revue de l’histoire des religions objavil 
tekst z naslovom »Le mythe hésiodique des races. Essai d'analyse structurale«, zatem pa 
še delo, ki je takoj postalo klasika in je kar po vrsti navdihovalo razcvet drugih del: Mythe 
et pensée chez les Grecs (1965).8 Če naj se držimo te sumarne kronologije, lahko devet let 
kasneje vpišemo pojav zgodovinske antropologije kot dodatno manifestacijo privlačnosti, ki 
jo je antropologija izvršila nad drugimi družboslovnimi znanostmi. 

A to še ni vse. V svoji ekspanziji se je antropologija najjasneje naslonila na sociolo-
gijo in je tako kmalu poznala notranjo diferenciacijo. Ta je tedaj, pod svojimi različnimi 
modalitetami, različnim specialistom drugih disciplin ponujala možnost modifi ciranja 
njihovega vprašalnika, konstruiranja novih objektov, kakor tudi obnovitve njihovega in-
strumentarija. Zgodovina, ob kateri se bomo tu pomudili nekoliko dlje, se je okoristila 
predvsem z redistribucijo danosti med družboslovnimi znanostmi in znotraj antropološke 
discipline. Pod oznakami, ki so ostajale tradicionalne ali nedoločene – »interdisciplinarne 
menjave«, »družbe«, »civilizacije«, »mentalitete« –, se je odtlej dalje obravnavala snov, ki 
je svoj status znanstvenega objekta dolgovala antropologiji. Številne sledove tega najdemo 
v poročilih predavanj za leto 1960. V tistem, ki se nanaša na leto 1961–1962, Jacques 
Berque označi, da je seminar »posebno vztrajal pri prispevku Lévi-Straussa in pri nujnosti 
vpeljave zgodovinske dimenzije in aspekta doživetega za razumevanje različnih pomenskih 
ravni ‘družbenih dejstev’ (faits sociaux)«. Istega leta Robert Mandrou, katerega direction 
d'études je ohranila klasičen naziv - Socialna zgodovina modernih mentalitet – ljubeznivo 
sprejme Georgesa Dubyja za eno predavanje »o družinskih razmerjih v 11. in 12. stole-
tju«. Prav v teh letih tudi Alphonse Dupront v okviru svoje direction d'études (Kolektivna 
psihologija in zgodovina evropske civilizacije) napove »začetek kolektivne raziskave, ki 
namerava vzpostaviti inventar romanj v moderni zahodni Evropi«. In tu se pokaže, da ga 
je razvoj te raziskave nekoliko pozneje, v njegovem seminarju v letih 1966-1967, privedel 
do tega, da je eksplicitno razglasil: »Raziskava, bodisi sociološka bodisi zgodovinska, se 
izteče v antropološko.« Upoštevajoč svoja predavanja istega leta 1966-1967, je Jacques 
Le Goff  omenil »povsem novo raziskavo«, »povezano z raziskavo kulturno-zgodovinske 
antropologije Francije«, ki jo je lansiral Center za zgodovinske raziskave (Centre de re-
cherches historiques; op. prev. – v nadaljevanju CRH). Istega leta je tudi Pierre Vilar za-
snoval svoja predavanja z naslovom »Zgodovinar pred pojmom strukture«, medtem ko je 

7   Op. prev., gl. Ljudstvo Nuer, v slovenskem prevodu Bogdana Lešnika. Ljubljana, Studia humanitatis, 1993.
8   J.-P. VERNANT je 1968 napisal tudi predgovor k delu Louisa Gerneta L’Anthropologie de la Grèce ancienne (Antropo-

logija antične Grčije).
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Jacques Berque povzel »zelo živahno debato« v svojem seminarju o Greimasovem članku 
z naslovom »Histoire et structure«, ki je bil objavljen v Les Temps modernes. V istem času 
se je Pierre Vidal-Naquet spraševal o »vezeh, ki obstajajo med obredi prehoda, iniciacijami 
v bojevniško funkcijo« in nekaterimi družbenimi oblikami v stari Grčiji, medtem ko se je 
André Miquel znotraj »Langue et littérature arabes« navezoval na preučevanje besednjaka 
sorodstva, nato družbenega reda.

Če listamo Annuaire v šestdesetih letih, lahko potemtakem že opazimo živo intelek-
tualno vrenje, lahko uganemo, katero branje je zgodovinarje in njihove kolege, specialiste 
sosednjih disciplin, navdihovalo, katera zavezništva so jih privlačila.9 Ustanavljanje novih di-
rection d'études (ali sous-directions) dodatno prispeva, da se privlačnost zgodovine za antro-
pologijo potrdi in omogoči različne eksperimente v naslednjih letih. V letih 1972-1973 je 
William G. L. Randles začel s seminarjem iz Zgodovine in antropologije, ki se mu pridru-
žijo še Alfredo Margarido, Michel Cartier, Nathan Wachtel in raziskovalci, ki ne pripadajo 
(ali še ne pripadajo) École.10 V seminarju obravnava pojem recipročnosti, pri čemer se opira 
na dela Karla Polanyija in jemlje v obravnavo »tradicionalne družbe« črne Afrike, severne 
Afrike, andske Amerike in srednjeveške Evrope. Te prve izmenjave so omogočile objavo 
manifestnega teksta, ki mu je sledil dosje, v katerem so bile predstavljene študije in reakcije, 
ki so jih študije izzvale pri zgodovinarjih (Georges Duby, Paul Veyne) in pri antropologih 
( John Murra, Antoniette Foiravanti-Molinié, Claude Meillassoux, Marc Augé in Maurice 
Godelier).11 Naslednjega leta si Christiane Klapisch in André Burguière delita seminar o 
»Družini in družbi«, medtem ko zgodovinar Joseph Goy skupaj z etnologom Isacom Chi-
vo vodi etnozgodovinsko raziskavo o religiji v regiji Baronnies. Jacques Le Goff  je v svoj 
seminar sprejel »M. Godeliera in A. Guerreaua, ki sta spodbudila diskusijo, posvečeno pro-
blemom odnosov med zgodovino in antropologijo, natančneje, na področju ekonomije in 
simbolnih praks in novega položaja odnosov med infrastrukturami in superstrukturami«. 
Emmanuel Le Roy Ladurie, ki poroča o seminarju iz ruralne zgodovine, pokaže, da je »upo-
rabil teoretski model Chayanova, Polanyija in Sahlinsa itn.« Pierre Vidal-Naquet naposled 
med svojimi objavami tega leta opozarja na »surovo, grškega otroka in pečeno«, skupaj z 
Jacquesom Le Goff om pa na »Lévi-Straussa v Brocéliande«, kar ne pušča dvoma o delu, s 
katerim se je hranila avtorjeva refl eksija.

9   Lévi-Straussov navdih ni edini. Spomnimo npr. na poročilo A. DUPRONTA z naslovom De l'acculturation, ki ga je 
predstavil leta 1965 na XII. Mednarodnem kongresu zgodovinskih znanosti. Na tem kongresu je sklicevanje na Melvilla 
J. Herskovitsa indic za njegove stike z enim od tokov ameriške etnologije. Herkovits je bržčas navdihoval dela ekonomske 
antropologije.

10   Redno so bili seminarju pridruženi: J. Bachelot, J.-P. Chrétien, A. Margarido, J. Morin, F. Raison, L. Valensi, bolj občasno 
pa M. Debouzy, A. Gourbeillon in A. Schnapp. Iz teh izmenjav je izšlo predvsem delo Le travail et ses représentations. 
Pariz, Éd. des archives contemporaines, 1984, ki ga je predstavil M. Cartier. Ob sodelovanju z drugimi raziskovalci se je 
nato v okvirih tematske akcije, ki jo je programiral CNRS, ta skupina morala lotiti raziskav o času v predkapitalističnih 
družbah. Projekt sta vodila J. Le Goff  in antropolog G. Balandier. Rezultati teh raziskav so bili objavljeni v veliko različ-
nih publikacijah. Izkušnja se je nadaljevala v reviji History and Anthropology, ki so jo sprva vodili F. Hartog, L. Valensi 
in N. Wachtel in ki je med leti 1984–1989 združevala zgodovinarje in antropologe ob temah, kakršne so kraljevstvo 
(royauté), bolezen, pravo, geste in kolektivna memorija.

11   Pour une histoire anthropologique. La notion de réprocité. Annales ESC, nov.-dec. 1974, št. 6. 
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Zajetje, ki se je na začetku sedemdestih let zgodilo med zgodovino in antropologijo, je 
zadevalo vse regije, od ruralne Francije do velikih imperijev Azije in Amerike, in vse sekven-
ce preteklosti, od klasične antike do sodobnega časa. To mutacijo je leta 1976 registrirala 
rubrika »Zgodovinska antropologija«.

Tedaj

Za zgodovinsko antropologijo je izrezati prostor v polju družbenih znanosti pomenilo 
zaznamovati dve meji. Prvo, ki jo je ločevala od nekoliko nejasne cone »interdisciplinarnih« 
raziskovanj: ta rubrika je tudi sicer izginila iz velikih oddelkov v programu predavanj. Dru-
go, ki je zaznamovala temeljno razliko s tem, da je oddelila naše sodobne družbe od tistih, 
ki pripadajo drugemu prostorskemu ali kronološkemu horizontu. Instrumenti analize eko-
nomske zgodovine, sociološke taksonomije, interpretativni modeli družbenih in političnih 
sprememb v Evropi zagotovo niso mogli biti prenešeni v neevropske prostore nespremenje-
ni, kakor tudi ne več aplicirani na stari ali srednjeveški svet. 

Do postavitve preizkušenega modela zgodovinske interpretacije pod vprašaj pride v 
določeni konjunkturi, ki združuje intelektualne in politične dogodke, in sicer bodisi tiho 
bodisi eksplicitno. Ne da bi si domišljali, da smo na sledi zgodovini, ki bi zahtevala izčrpnej-
ša izvajanja, se spomnimo vsaj na to, da se je v šestdesetih letih, ob koncu kolonialnih impe-
rijev in ob rojstvu mladih držav, veliko zgodovinarjev usmerilo v študij predkolonialnih in 
neevropskih družb. To razkrivanje sledov preteklosti ni imelo enake narave kot njihovoraz-
krivanje na Zahodu, stik z »arhivi«, ki jih ni bilo mogoče obravnavati enako, dépaysement,* 
o katerem je Philippe Ariès govoril že leta 1954,12 ki je nekatere od nas pripeljalo do tega, 
da smo po stopnjah razvrstili orodja, proizvedena za ekonomsko in socialno zgodovino 
Evrope, da smo jih preoblikovali ali da smo zahtevali nova od antropologije. Ko poročamo 
o prvih rezultatih naših raziskav, si sramežljivo, toda oprti na raziskave, drznemo reči, da 
utegne zatekanje k še neznanim modelom zgodovine obroditi sadove.

V istem trenutku je v svojih najbolj dogmatičnih oblikah marksistično mišljenje doži-
vljalo globoko krizo, vendar pa je ohranilo privlačno moč, toliko bolj močno, ker je, navkljub 
očitnim neuspehom, na katere je okrutno opozorilo uničenje praške pomladi avgusta 1968, 

*   Op. prev. po Le petit Robert, 1992, str. 497: 1. dépaysement: dejanje izgona (stari pomen), neprijetna sprememba navad 
(moderni pomen), 2. dépayser: zamenjati družbo, kraj, okolje (stari pomen, sinonima déraciner – izkoreniniti in exiler – 
izgnati), neprijetno se počutiti ob spremembi dekorja, okolja in navad (moderni pomen, sinonima dérouter – iztiriti in 
désorienter – dezorientirati). Po Francosko-slovenskem slovarju A. GRADA, Ljubljana, DZS, 1989, str. 378: 1. dépayse-
ment: sprememba kraja; odtujenost, zgubljenost, izgon, izgnanstvo, 2. dépayser: poslati (iz domovine) v tujino, izkorenini-
ti, spraviti koga v nelagodnost zaradi spremembe okolja, zmesti, zbegati, osupiti, zavesti v zmoto. V pomanjkanju boljšega 
izraza gornji termin slovenim z opisno sintagmo »zamenjava okolja«.

12   Le temps de l'histoire. Pariz, Plon, 1954, str. 298 sq.; F. BRAUDEL je to kasneje prevzel v Histoire et sciences sociales. 
La longue durée, sprva objavljeno v Annales, 1958. »A rekel bi, da presenečenje (la surprise), zamenjava okolja (le dépayse-
ment) in oddaljitev (l'éloignement) – ta velika spoznavna sredstva – niso nič manj potrebna za razumevanje tega, kar vas 
obdaja, in to vas obdaja tako tesno, da ga ne vidite več jasno… Spričo aktualnosti je preteklost sama zamenjava okolja.«, 
v F. BRAUDEL, Écrits sur l'histoire. Pariz, Flammarion, 1969, str. 59.
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še vedno trdilo, da ponuja hkrati sredstvo za interpretacijo in za transformacijo sveta. Če so 
mladi zgodovinarji že menili, da je bila svetloba marksizma svetloba mrtve zvezde ( Jacques 
Julliard si je upal to zapisati črno na belem), se je veliko drugih še zmerom ukvarjalo s tem, 
da bi ga pomladili in da bi iz njega izvabili pozabljene plasti. Eric Hobsbawm je o Marxu 
leta 1964 objavil delo PreCapitalist Economic Formations, ki mu je sledilo francosko delo 
Fondements de la critique de l'économie politique (1967), medtem ko je Maurice Godelier v 
Sur les sociétés précapitalistes (1970)13 predstavil izbor tekstov. Pojmi, kakor denimo, »druž-
bena formacija« ali »produkcijski način«, so vstopili v besednjak zgodovinarja nekapitali-
stičnih družb.

Ta intelektualni tok se je pridružil nekemu drugemu, veliko močnejšemu toku: tiste-
mu, ki je zgodovinsko disciplino od ustanovitve Annales leta 1929 prenovil od vrha do 
tal. Zaslepitev, ki jo je povzročilo branje dela La Méditerranée et le monde méditerranéen à 
l'époque de Philippe II, je bila oživljena z objavo druge izdaje te mojstrovine leta 1966, ki ji 
je leta 1967 sledila izdaja prvega volumna (zvezka) Civilisation matérielle, économie et capi-
talisme (op. prev., glej: Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVIII. stoletje, 
v slovenskem prevodu Gregorja Modra, Studia humanitatis, Ljubljana, 1988, 1989, 1991). 
Ta oblika totalne zgodovine, ki je v roke vzela korpus z vsemi ravnmi – kakor so tedaj rekli 
– zgodovinske realnosti, je disciplini odprla neomejen horizont.

Potem ko se je Fernand Braudel pomeril z geografi jo, ekonomijo in demografi jo, pa se 
je spopadel z antropologijo. Antropologija je bila disciplina, ki je uživala največji ugled in v 
svoji strukturalistični obliki, okrog zglednega dela Clauda Lévi-Straussa, je bila na tem, da 
zasede dominanten položaj v skupku družbenih znanosti. Fernand Braudel je že leta 1958 v 
rubriki »Débats et combats« (Debate in spopadi) v Annales sprejel ta izziv zgodovine s tem, 
da je objavil članek, ki je postal klasičen, »Histoire et sciences sociales. La longue durée«.

Ljudožerska zgodovina 

Potemtakem nismo bili nezvesti zgodovini, prav narobe, polno smo izpolnjevali nje-
ne ambicije in pri tem od antropologije vzeli metode dela, tematike in modele. Je Lévi-
Strauss, v nasprotju z etnografi jo in etnologijo, ki jima je bila namenjena bolj skromno 
deskriptivna vloga, antropologiji pripisoval teoretično poklicanost? Je antropologija, ujeta 
med strukturno lingvistiko in matematiko, pretendirala na status znanosti? Zgodovina je 
ravnala enako, in zgodovinarji, ki se niso zadovoljili s tem, da so prelomili z dogodkovno 
in kronološko zgodovino, so hoteli dvigniti eruditsko in empirično delo na višjo stopnjo 

13   Opozorimo na to, da se je altusserovska eksegeza MARXA razprostrla od leta 1965 dalje (Lire le Capital. Pariz, Maspe-
ro, 1965; Pour Marx. Pariz, Maspero,1966) in da je, bolj ali manj neposredno, navdihnila dela C. MEILLASSOUXA 
(Anthropologie économique des Gouro de Côté-d'Ivoire. Pariz-La Haye, Mouton, 1964), E. TERRAYA (Le marxisme 
devant les sociétés »primitives«. Pariz, Maspero, 1969), M. GODELIERA (Horizons, trajets marxistes en anthropologie, 
1973; Un domaine contesté: anthropologie économique, druga izdaja. Pariz, Maspero, 1977). Glej tudi: F. POUILLON, 
L'anthropologie économique. Courants et problèmes. Pariz, Maspero, 1976.
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elaboriranosti in do teoretske formalizacije. Zdi se, da se je od »problemske zgodovine«, 
ljube Marcu Blochu in Lucienu Febvru, do konceptualne zgodovine, zmožne narediti 
teorijo iz opazovanih in skonstruiranih dejstev, prehod zgodil kar nekako sam od sebe. 
Korak je bil narejen. Je bil strukturni model uporabljen tako pri preučevanju mitov kakor 
tudi pri preučevanju družbene organizacije? Zgodovinarji so poskusili z istim pristopom 
pri družbah preteklosti, ali pa s tem, da so popačili pojem strukture in naredili novo 
orodje za mišljenje mnogoterih časovnosti zgodovinskih družb. Če je res, da je Braude-
lova struktura, »realnost, ki jo čas slabo obrabi in jo zelo dolgo nosi«,14 zelo drugačna 
od Lévi-Straussovih transformacijskih sistemov, če so se, bolj na splošno, zgodovinarji 
zadovoljili s tem, da imajo za pripadajoče strukturi tisto, kar se ponavlja, kar se vrača, 
se pravi vsakdanje, so se vsaj potrudili, da so onstran videzov, na način, ki je analogen 
antropološkemu načinu, osvetlili mehanizme ali logike, ki, četudi uhajajo zavesti akterjev, 
upravljajo z njihovimi kolektivnimi obnašanji.

Ali terenska raziskava etnologu nadene prestižno avro? Zgodovinar se tedaj naveže 
na Marca Blocha glede tega, da je povezava terenske raziskave in eksploatacije doku-
mentov v arhivih vodila v prakso »regresivne zgodovine«: veliki medievist je pri svojih 
raziskavah, da bi identifi ciral Caractères originaux de l'histoire rurale française (Izvirne 
lastnosti francoske ruralne zgodovine), izhajal iz opazovanj krajin in analize katastrov. Pri 
sestopu od bolj znanega k manj znanemu ni šlo le za inventariziranje zbirke sopostavlje-
nih elementov, katerih sledove naj bi ločeno iskali v preteklosti, ampak tudi za obnovitev, 
denimo, »agrarnega režima«, katerega sestavine (naravno okolje, habitat, agro-pastoralne 
prakse, sistemi družbenih razmerij) so bile med seboj zvezane z odnosi združljivosti in 
adekvacije, zarisujoč konfi guracije, ki jo upravlja notranja koherenca. Etnografsko opazo-
vanje je tako spremljalo pregledovanje arhivov, zaznavanje regularnosti in razmerij terje 
merilo na prepoznavanje struktur. Prav je, da na tem mestu omenimo medievistko Lu-
cie Varga, sodelavko Luciena Febvra, na katere tako obetajoči opus nas je pred kratkim 
opozoril Peter Schöttler.15 V dveh člankih, o dolini Montafon v Vorarlbergu in o dolini 
Enneberg v ladinski deželi, je uporabila povezavo zgodovine in etnologije in eksplicitno 
zahtevala ovinek prek preučevanja sedanjosti, da bi bolje razumeli preteklost. Tedaj je 
poskrbela tudi za to, da se je posvetovala z najbolj eminentnim etnologom dobe, Broni-
slawom Malinowskim.16 Odtlej so zgodovinarji sprožili veliko vprašanj o terenu, katerega 
demografske in antropobiološke aspekte ruralnega sveta naj bi preučevali, analizirali kon-
strukcijo in transmisijo religiozne identitete ali zbrali biografi je posameznikov, moških in 
žensk, za katere velika zgodovina doslej ni imela posluha.17 

14   F. BRAUDEL, La longue durée. Annales ESC, 1958, str. 725-753, ponatisnjeno v Écrits sur l'histoire, 1969, str. 50.
15   P. SCHÖTTLER, Lucie Varga. Les autorités invisibles. Une historienne autrichienne aux Annales dans les années trente. 

Pariz, Éd. du Cerf, 1991.
16  Ibidem., str. 83.
17   Glej spodaj. Med deli, ki jih je sprejela »Bibliothèque d’ethnologie historique«, ki jo vodi J. Le Goff  pri Flammarion, 

navedimo delo A. BURGUIÈRA, Bretons de Plozévet, 1975. 
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Ker je redefi nicija poučevanj na École pomenila nov impulz, se zgodovinarji lotevajo 
različnih terenov. Dela preizkušajo na seminarjih, o njih razpravljajo in jih predstavljajo v 
reviji Annales ESC, katerih nekatere posebne številke od časa do čas prikažejo produkte 
cepljenj, opravljenih med zgodovino in antropologijo: »Histoire et structure« (»Zgodovina 
in struktura«) leta 1971, »Famille et société« (»Družina in družba«) leta 1974, »Histoire 
et anthropologie des sociétés andines« leta 1978 (»Zgodovina in antropologija andskih 
družb«), »Recherches sur l'Islam. Histoire et anthropologie« dve leti kasneje (»Raziskave 
o islamu. Zgodovina in antropologija«). Études rurales in druge revije družbenih znanosti, 
»Bibliothèque des histoires«, ki jo Pierre Nora vodi pri založbi Gallimard, serije, kakor so 
»Textes à l'appui« (pri založbi Maspero in kasneje pri Découverte) ali L'histoire de la France 
rurale pri založniški hiši Seuil in L'histoire de la famille pri založbi Armand Colin, upošte-
vajo izvajane raziskave in dialoge, ki se pletejo med obema disciplinama.

Antropološko raziskovanje se v Franciji deli na vsaj štiri področja: ekonomsko, sorod-
stveno, simbolno in politično. Po tej kartografi ji se ravna tudi zgodovinska antropologi-
ja. Ekonomska antropologija omogoča predvsem pomladitev ruralne zgodovine, zgodovine 
menjav v nekapitalističnih družbah in zgodovine antičnih ekonomij.18 Čeprav se je zdelo, 
da se je njena poklicanost zaradi propada marksizma zmanjšala, so se zgodovinarji slej ko 
prej na splošno otresli ekonomskih teorij sodobnih zahodnih družb in se oprijeli praks in 
družbenih reprezentacij, oddaljenih v času in prostoru. Tako Michel Cartier s študijami 
o delu, ekonomskih konceptih, bogastvu in revščini zasleduje ekonomsko antropologijo v 
kitajskem svetu. Tako Alain Guéry ponovno preizkuje vprašanje, ki je v francoski historio-
grafi ji vsaj klasično, če ne že obrabljeno: fi skalnost v času Ancien Régimea na stični ploskvi 
med politiko in ekonomiko. Pri tem se ne navezuje na linearno zgodovino institucij, temveč 
se predvsem opira na dela Marcela Maussa in Émila Benvénista. Poslej pri srednjem veku 
ne gre toliko za davek kakor za liberalnost vladarja kot sredstva vladanja. Nato pride do 
napetosti med moderno državo in monarhijo Ancien Régimea. Na eni strani se res že v 16. 
stoletju razvije drugačna koncepcija vezi, ki povezujejo monarha s podložniki: liberalnost 
vladarja je obsojena, saj prava kraljeva vrlina ni več neomejena poraba, ampak upravljanje 
svoje črede. Na drugi strani pa mora kralj seveda kazati svojo veličino v razmerju do plem-
stva kot sistem ravnovesja oblasti in svojo zaščitništvo v razmerju do ljudstva, ki od svojega 
kralja to zmeraj pričakuje. Iz te napetosti, s prizadevanjem, da bi konceptualizirali kraljevske 
prakse, nastane nova disciplina: politična ekonomija.19 Še zmeraj v zvezi s Francijo v času 
Ancien Régime je tu navsezadnje še Jean-Yves Grenier, ki v čisto novih delih postavi pod 
vprašaj tradicionalno razlago mehanizmov oblikovanja cen in pravil trga, pri čemer se nav-
dihuje – vendar ne zgolj – pri trditvah Karla Polanyija.

18   Cf. J.-P. VERNANT (ur.), Problèmes de la terre dans la Grèce antique. Pariz, Maspero,1968; M. AUSTIN in P. VIDAL-
NAQUET, Économie et sociétés en Grèce ancienne. Pariz, Maspero, 1972; in sodobna dela M. FINLEYA (op. prev. glej 
njegovo delo Antična ekonomija, v slovenskem prevodu Jožeta Vogrinca. Studia humanitatis, Ljubljana, 1987). Tudi L. 
VALENSI, Fellahs tunisiens. L'économie rurale et la vie des campagnes aux XVIIIe siècles. Pariz-La Haye, Mouton, 1977.

19   A. GUÉRY, Le roi dépensier. Le don, la contrainte et l’origine du système fi nancier de la monarchie française d’Ancien 
Régime. Annales ESC, 1984, str. 1241–1269.
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Dela o sorodstvu so bila najbogatejši in najdlje izkoriščan rudnik zgodovinske antropo-
logije. Sprva se je preučevanje otreslo demografskih preokupacij in se povezalo z Jeanom-
Louisom Flandrinom zlasti na zgodovino seksualnosti, z Andréjem Burguièrom, Josephom 
Goyem in Christiane Klapisch pa na zgodovino sistemov svaštva in rodovnikov, na razmerja 
moški-ženske, na analizo poročnih obredov ali na zgodovino nasledstvenih režimov. Članki 
v velikih revijah ter individualna ali kolektivna dela členijo napredovanja teh raziskav, ki 
jih je navdihovala antropologija sorodstva in nenehno širjenje vprašalnika zgodovinarjev.20 
Družbeno se za zgodovinarja res ne more zvesti na sorodstvo. Svaštev in rodovnika ni bilo 
mogoče oddeliti od oblik posesti in od prenašanja dobrin. Hiš in družin ni bilo mogoče 
ločiti od njihovega družbenega tkiva. Françoise Piponnier in Jean-Marie Pesez vpisujeta 
srednjeveško socialno zgodovino v okvir vasi in v ruralno skupnost. Emmanuel Le Roy 
Ladurie ovekoveči eno izmed vasi z delom Montaillou, village occitan (1975). Mnogotere 
družbene prakse – od kuhinje in omizja do državljanskih ceremonij, od vzgoje otrok do 
ritualov smrti – so podvržene pristopu, ki sodi k zgodovinski antropologiji.21 

Ker ne bi mogli navesti podrobnega inventarja precejšnje in prekipevajoče produkcije 
zadnjih dvajsetih let, se bomo za ilustracijo zadovoljili s tem, da predstavimo raziskavo, ki 
se je začela na začetku 70. let. Gérard Delille v delu Famille et propriété dans le Royaume de 
Naples (XVe – XIXe siècles) pokaže vse pridobitve, ki jih je zgodovina pridobila z uporabo 
antropoloških modelov.22 Avtor prikaže tako plemiško kakor kmečko okolje in sisteme sva-
štva, ki se močno prilagajajo »klasičnim« modelom obče menjave in omejene menjave (prav 
tistim, ki opredeljujejo »elementarne strukture sorodstva« pri Lévi-Straussu). Seveda dedo-
vanjski sistemi južne Italije v modernem času izhajajo iz vsaj »pol-kompleksnih« struktur, v 
katerih se kombinirajo delovanja kanoničnih prepovedi in družinskih strategij, ki zadevajo 
obtok dot in prenos dediščin. Ti sistemi omogočajo določeno število variant v prostoru in v 
času. V tej zgledni raziskavi je bilo spet mogoče najti klasične modele sorodstva: skozi po-
droben študij popolnih genealogij, ki kljub temu, da vključujejo precejšnje število posame-
znikov, niso zato nič manj postavljene v omejen okvir. Če pa spremenimo razmerja, je avtor 
v stanju dopolniti ta nominalni pristop, tako da ga z uporabo kvantitativnih metod vpiše 
v širši demografski, družbeni in ekonomski kontekst, kjer se razgrinjajo različne variante 
istega sistema. Komplementarnost obeh pristopov, statističnega in nominativnega, zahteva, 

20   D. HERLIHY in C. KLAPISCH, Les Toscans et leurs familles. Une étude du Catasto fl orentin de 1427. Pariz, Éd. de 
l'EHESS,1978; Collomp, La maison du père. Pariz, 1980; M. SEGALEN, Amours et mariage dans l'ancienne France. 
Pariz, PUF, 1981; Quinze générations de Bas-Bretons. Mariage parentèle et société dans le pays bigoudin sud, 1720–1980. 
Pariz, PUF, 1985; E. CLAVERIE in P. LAMAISON, L'impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan, XVIIe, XVI-
IIe et XIXe siècles. Pariz, Hachette, 1982; A. BURGUIÈRE, C. KLAPISCH, M. SEGALEN et F. ZONABEND (ur.), 
Histoire de la famille. Pariz, Éd. des Archives Contemporaines, 2 vols., 1986; PH. ARIÈS in G. DUBY (ur.), Histore de 
la vie privée. Pariz, Le Seuil, 1987; C. KLAPISCH, La maison et le nom. Pariz, Éd. de l'EHESS, 1990. Dosje La culture 
généalogique. Annales ESC, 1991, str. 741–847. Prav je omeniti tudi sodobna dela P. Lasletta, J. Goodyja in L. Stona. 

21   Glej dela P. Arièsa, M. de Certeauja, J.-L. Flandrina, nato F. Sabban ali S.-A. Goldberg. 
22   G. DELILLE, Famille et propriété dans le Royaume de Naples (XVe-XIXe siècles). Pariz-Rome, École française de Rome, 

1985. Avtor je znal odkriti in izrabiti vire: dolge serije župnijskih registrov, »proces« porok, »stanja« duš, štetja, in pri tem 
dosegel izjemno kvaliteto. Še bolj redek dokument, Libro magno delle famiglie di Manduria, mu je priskrbel in omogočil 
vpogled v vaške genealogije od srede 15. stoletja do začetka 19. stoletja.



42
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

da se objekti, konstruirani v različnih razmerjih, povežejo in da se mikro in makro analiza 
pripneta druga na drugo.

V redu simbolnega se zgodovina mentalitet, ki jo je v svojem času razvil Lucien Febvre, 
preusmeri k religiozni in kulturni antropologiji verovanj in praks kakor tudi k antropolo-
škim raziskovanjem idej in reprezentacij. Jacques Le Goff  in Jean-Claude Schmitt podvrže-
ta srednjeveške exempla strukturni analizi. Konstruirata simbolne sisteme srednjeveškega 
Zahoda in se pri tem opirata na študij gest ali ikonografi je.23 Nicole Belmont je razkrila 
ljudsko religijo; Daniel Fabre mite in obrede neke francoske regije. Zgodovinarji neevrop-
skih območij so se lotili primerjalne študije koncepcij in družbenih rab časa v neevropskih 
družbah. Tudi tokrat je rezultate teh samotnih ali združenih raziskav mogoče brati v knji-
gah, ki so zaznamovale zgodovinsko disciplino.24 

Zgodovinska antropologija političnega se je, tudi tokrat, morala navezati na pionirsko 
delo Marca Blocha, katerega Les rois thaumaturges so se izkazali za utemeljitveno delo. Leta 
1924 je bilo, v zvezi s svetim srednjeveškim kraljevstvom (royauté) citirati Frazerja in primer-
jati Roberta Pobožnega ali Svetega Ludvika (Robert le Pieux ou Saint Louis) s kralji polinezij-
skih otokov Tonga, precej drzno dejanje, četudi Marc Bloch previdno dodaja: »Ne bi mogli 
pričakovati, da bomo v Evropi odkrili vse oceanijske institucije«. Primerjava srednjeveških 
družb z »družbami, ki jim pravimo primitivne«, je predvsem hotela sugerirati potrebnost no-
vih kategorij analize. Marc Bloch je zlasti z načinom, kako je defi niral temo in raziskovanje in 
kako jo je obravnaval, v zgodovinsko disciplino vpeljal inovacijo, analogno tisti, ki jo je tedaj 
uporabljala antropološka disciplina. Dotik škrofeljnov* vse do danes ni pritegnil pozornosti 
zgodovinarjev (sprva, preden je mojstrovino prebral in jo pozdravil, je tudi Lucien Febvre 
mislil, da gre za »preozko temo«, za nekaj, kar je »za zgodovino postranskega pomena«).25 Ob 
preučevanju kraljevskega dotika »v njegovem času in njegovi evoluciji«, s skrbjo za »totalno 
razlago«, je Marc Bloch izumil raziskovalni predmet in v zgodovinsko polje nekako prestavil 
ekvivalent »totalnega družbenega dejstva« (fait social total), na katerega je Bloch že opozoril, in 
ga vložil v dve perspektivi: primerjalne analize in spreminjanja v času. Ta epistemološka novost 

23   J. LE GOFF,  Pour un autre Moyen Âge. Pariz, Gallimard, 1977 (op. prev. – v slovenskem prevodu Draga B. Rotarja, 
Za drugačen srednji vek. Ljubljana, Studia humanitatis, 1985); L'imaginaire médiéval. Pariz, Gallimard, 1985; Gestures, 
v J.-C. SCHMITT (ur.), History and anthropology, letn. I, št. 1. London, Harwood Academic Publishers, 1984; J.-C. 
SCHMITT, La raison des Gestes dans l'Occident médiéval. Pariz, Gallimard, 1990 (op. prev. – v slovenskem prevo-
du Maje Šabec, Geste v srednjem veku. Ljubljana, Studia humanitatis, 2000); C. BRÉMOND, J. LE GOFF in J.-C. 
SCHMITT, L'Exemplum. Turnhout, Brepols, 1982; A. BOUREAU, La »légende dorée«. Le système narratif de Jacques 
de Voraigne († 1298). Pariz, Éd. du Cerf, 1984; L'Aigle. Chronique politique d'un emblème. Pariz, Éd. du Cerf, 1985. 
Omeniti je treba tudi dela G. Dubyja.

24   Pod vodstvom J. LE GOFFA in R. RÉMONDA, Histoire de la France religieuse. Pariz, Le Seuil, 1988–1993
*   Op. prev.: otekline oz. vnetje žlez na vratu pri tuberkulozi (Le petit Robert, 1992, str. 604). Ubogi tisti, ki bi se v SSKJ 

hoteli podučiti, kaj pomeni ta beseda. SSKJ (DZS, 1994, str. 1357): pod geslom škrofeljni preberemo: škrofeljni, –ov, 
zastar. skrofuloza: imeti škrofeljne. Da gre za bolezen, je moč izvedeti šele ob besedni zvezi, »škrofulozni bolniki« pri geslu 
škrofulozen. Ampak – kot laični bralci – še vedno ne izvemo, katera in kakšna bolezen je to. Poučni slovar iz leta 1933, ki 
ga je sestavil Joža Glonar, založila pa »Umetniška propaganda«, ponuja natančnejšo razlago, da je/so »škrofuloza jetične 
bezgalke, bramorji ob vratu« (hvala Alenki Janko Spreizer za to dopolnilo).

25   M. BLOCH, Les Rois thaumaturges (1924). Pariz, Gallimard, 1983, s predgovorom Jacquesa Le Goff a, str. XXIX.
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se v zgodovini zdi tako zelo pomembna kakor tista, ki jo je Fernand Braudel vpeljal petindvaj-
set let kasneje s svojo razgradnjo toka razvoja v diferencialne časovne ritme.

Od Marca Blocha dalje so bile zgodovinske reference obogatene z deli Ernsta Kanto-
rowicza in P. E. Schramma, pa tudi z deli Georgesa Dumézila. Antropologija pa je zgodo-
vini ponudila konceptualni aparat, neprimerno bolj razširjen in kompleksen kakor v času 
Frazerja: poleg del Cliff orda Geertza o balijskem kraljevstvu ali tistih o hierarhiji kast v 
Indiji Louisa Dumonta, so predvsem študije afrikanistov – Evans-Pritcharda, Hocarta, 
Gluckmana in posebno dela Luca de Heuscha o različnih modelih kraljevstva (»magič-
nem« ali »religioznem«) – tiste, ki z novimi interpretacijami »geneze Države« navdihujejo 
zgodovinarje srednjeveškega Zahoda.26 V letih med 1970 in 1980 je razcvet raziskav o in-
signijah oblasti, emblemih, ceremonijah (kronanje, posvečeno kronanje v Reimsu, pogrebne 
slovesnosti), svetiščih in legendah prispeval k obnovi analize monarhičnih institucij in k 
interpretiranju njenih povezav s fevdalnim sistemom. V hoteni širše primerjalni perspektivi 
nas je številka History and Anthropology, izdana leta 1989 pod vodstvom Jeana-Clauda 
Galeya o »Kingship and the Kings« (»Kraljevstvo in kralji«), po poti od kraljevstva v Sta-
rem Izraelu vodila k »zelo krščanskem kralju« Francije, nato k brahmanskem mišljenju in 
hindujskem kraljevstvu in se vrnila k oceanijskim tradicijam Balija in Tonga ter se končala 
s sončno inkovsko teologijo andskega sveta. Pred kratkim objavljeno delo Alaina Boureauja 
in Claudia Ingerfl oma La Royauté sacrée dans le monde chrétien (od francoske monarhije pa 
do skandinavskega, kastiljskega, srbskega in ruskega kraljevstva), je prav tako primerjalna 
študija, le da v evropskem merilu, v kateri je v razpravah medievistov delo Louisa Dumonta 
postavljeno v kontrapunkt z delom Ernsta Kantorowicza.27 

Od terena do arhiva

Kar zadeva ustanovitelje revije Annales, kontinuiteto spremlja precej svobodno preva-
janje terminov v njihovem programu antropološkega projekta. Tako je bil povzročen globok 
pretres predmetov in orodij zgodovine. Ne zdi se, da bi zgodovinarji opazili, da so se sami 
pognali v to pustolovščino, ali pa so se pretvarjali, da ne vedo. Če je Lévi-Strauss že leta 1971 
menil: »Imam občutek, da delamo isto. Velika knjiga zgodovine je etnografski esej o prete-
klih družbah«,28 ostane, da je antropologija masovno odslovila zgodovino, predvsem v svoji 
Lévi-Straussovi različici kakor tudi v britanski tradiciji, ki jo zastopa zlati Evans-Pritchard.29 
V zvezi s tem Jean-Pierre Dozon govori o »zgodovinskem agnosticizmu« pri učiteljih antro-
pologije.30 K tej asimetriji med zgodovino in antropologijo se bomo vrnili le, da bi zabeležili 

26   Cf. J.-C. SCHMITT, Problèmes religieux de la genèse de l'État moderne, État et Église dans la genèse de l'État moderne. 
Madrid, Casa de Velazquez, 1986, str. 55–62.

27   A. BOUREAU in C.-S. INGERFLOM (ur.), La Royauté sacrée dans le monde chrétien. Pariz, Éd. de l'EHESS, 1992.
28   C. LÉVI-STRAUSS, Lundis de l'histoire, France-Culture, janvier 1971. Citirano po F. DOSSE, op. cit., str. 165.
29  Glej avtorjevo delo Anthropologie sociale, op. cit.
30  J.-P. DOZON, Anthropologie et histoire. Un mariage de raison?, art. cit., str. 12.
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in vsaj situirali nekatere pomenljive izjeme. Nekaj poklicnih antropologov je zares dobrodo-
šlih za zgodovino. Pri amerikanistih je bil to najprej atipični primer Alfreda Métrauxa. 

V zadnjih letih svojega življenja je, kakor kronanje svoje izredno kozmopolitske ka-
riere, v VI. sekciji EPHE izvajal direction d'études z naslovom: »Ethnologie et sociologie 
des populations indigènes de l'Amérique du Sud« (»Etnologija in sociologija domorodskih 
populacij Južne Amerike«). Alfred Métraux je neverjeten primer antropologa, šolanega v 
Parizu, na École des Chartes (a tudi na École des langues orientales in v V. sekciji EPHE). 
To, kar predstavlja originalnost njegovega dela, je redka kombinacija navidez protislovnih 
aspiracij in zahtev, ki pa so vendarle tesno povezane: na eni strani z nostalgičnim iskanjem 
začetka, z radovednostjo, usmerjeno k rekonstrukciji izginulih kultur, na drugi strani pa z 
brez primere bogato etnografsko izkušenostjo, ki si jo je nabral na številnih terenih, katerih 
prisotnost je ohranjena zaradi literarne kakovosti in prepričevalne moči njegovega pisanja 
(Métraux je bil v bližini nadrealističnega gibanja in prijatelj Georgesa Batailla); vse to pa se 
naposled opira na erudicijo arhivarja, na strogost in na neoporečno obvladovanje pri obrav-
navi zgodovinskih dokumentov.

Tako že leta 1928 v svoji doktorski tezi o skupnostih Tupinamba v Braziliji sistematično 
uporablja tekste kronistov, misijonarjev ali popotnikov XVI. in XVII. stoletja ( Jean de Léry, 
André Th evet, Yves d'Évreux, Claude d'Abbeville itn.) z namenom, da bi, kot kak amerikani-
stični Michelet, pripeljal do vstajenja tako materialno življenje kakor verovanja in religiozne 
prakse Indijancev, ki so jih ob odkritju srečali prvi Evropejci.31 Njegovi »strah zbujajoči« opisi 
tupinambovskega kanibalizma uprizarjajo halucinantno sliko raztreščenih lobanj in požrtih 
udov, pri čemer jih spremljajo avtorjeve pretanjene analize pomena tega tipa žrtvovanja.32 

Zgodovinska razsežnost je postala zares operativna in eksplikativna v njegovi študiji 
o »araukanskem šamanizmu« (1942), kjer Métraux poizkuša rekonstruirati in analizirati 
transformacije religioznih praks in verovanj čilenskih Indijancev.33 Glede na dokumente 
XVI. in XVII. stoletja dejansko opaža, da so aurakanski šamanizem v glavnem izvajali mo-
ški, ki so izstopali po svoji homoseksualnosti (des »berdaches«), dalje, da se zdijo v XVIII. 
stoletju ženske v tem poklicu številnejše od moških in naposled, da je danes velika večina 
machi (šamank) žensk. To evolucijo pripisuje naraščajočemu, čeprav velikokrat posredne-
mu, vplivu »krščanskih navad in moralnosti«: araukanski Indijanci so, kljub temu da so se 
divje bojevali proti Špancem in Čilencem, hodili po poti akulturacije.34 

31   A. MÉTRAUX, La religion des Tupinamba et ses rapports avec celle des autres tribus tupi-guarani. Bibliothèque de l'École 
des hautes études, sciences religieuses, 1928, letn. XLV, Pariz; Cf. poglavje o »obredni antropologiji Tupinamb« (str. 
124–69), ponatisnjeno v Religions et magies indiennes d'Amérique du Sud. Pariz, Gallimard, 1967, str. 45–78.

32   Treba je narediti mesto za L'Île de Pâques (1941), veličasten primer regresivne zgodovine.
33   A. MÉTRAUX, Le shamanisme araucan. Revista del Instituto de Antropologia de la Universidad nacional de 

Tucumán,1942, letn. II, 10, str. 309–362; ponatisnjeno v Religions et magies indiennes d'Amérique du Sud. Pariz, Galli-
mard, 1967, str. 179–235.

34   Ibid., str. 233. Sploh se ne čudimo, da se ta zgodovinska analiza naposled izteče v drugo iskanje začetka, saj se, po Métrauxu, 
araukanski šamanizem odlikuje po svojem skrajnem arhaizmu: »Navezuje se na sibirski šamanizem, kakor tudi na šamani-
zem drugih južnoameriških plemen«. A že v XVI. stoletju so Araukani, ki so se obenem upirali Špancem, začeli uporabljati 
konje in postali strah zbujajoči konjeniki; te spremembe so korelativno določile modifi kacije na področju religioznega življe-



45
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

I. PREGLEDNA BESEDILA
OBLIKOVANJE ODMIKA  OD TRADICIONALNEGA LOGOCENTRIZMA, 

RAZMERJA MED ZGODOVINSKO IN SOCIALNO ANTROPOLOGIJO

Métraux je svoj seminar na École posvetil civilizaciji Inkov; ta predavanja so privedla 
do objave slavne knjižice (Les Incas, 1962), ki je v času svojega izida o tej snovi ponudila 
najboljšo sintezo. Delo se predvsem sklicuje na Polanyijeva pojma recipročnosti in redistri-
bucije, ki ju je John Murra v svoji tezi, ki jo je zagovarjal leta 1955 v Chicagu, apliciral na 
andske družbe, in ki je dolgo časa ostala neobjavljena.35 Tesne prijateljske vezi so povezovale 
Johna Murraja in Alfreda Métrauxa, potem ko je A. Métraux med vojno živel v ZDA, John 
Murra, šolani antropolog, pa je s svojim pionirskim delom na začetku šestdesetih let spod-
budil globoko obnovo naših poznavanj andskih družb: nenehno izčrpavanje tradicionalnih 
narativnih virov (»kronik«). Priporočal in prakticiral je izrabo virov, ki so bili vse dotlej 
neizrabljeni: dokumente španske administracije.36 Antropolog je s tem prehodom iz terena 
v arhiv očitno postal zgodovinar.

Drugi prehod terenske antropologije k arhivu pa je tisti, ki ga opravljajo strokovnjaki 
za ruralno zgodovino Francije oziroma za Evropo pod Ancien Régime. Mimogrede smo že 
omenili sodelovanje med Françoise Zonabend, Andréjem Burguièrom in Christiane Kla-
pisch ali tisto med Isacom Chivo in Josephom Goyem. Pri enem od teh sodelovanj, ki so 
ga preizkušali na Baronnies des Pyrénnées (Baronijah v Pirenejih), so morali od začetka do 
konca, tako v raziskavi kakor v končnih objavah, povezovati raziskovalce iz obeh disciplin 
in še biologe.37 Prav je, da se ustavimo tudi pri izkušnji Élisabeth Claverie in Pierra Lamai-
sona. Antropologa sta začela s klasičnim preiskovanjem v zvezi z izvajanjem sorodstva. Ko 
pa sta analizo kmečkih družin postavila v daljše trajanje kmečke družine izvajala v daljšem 
obdobju – med XVII. in XIX. stoletjem – sta prikazala, da je tako izvajanje sorodstva pro-
duciralo družbeno tekmovalnost, razmerja moči, se pravi, račune, ki jih je treba poravnati iz 
generacije v generacijo: njuno raziskovanje je privedlo do ekonomije nasilja v kmečki družbi 
Ancien Régime, družbi, pri kateri dostojanstvo ne izhaja iz miroljubne vrline njenih članov, 
ampak iz srditosti in nenehne pripravljenosti na boj.38 

Ne bo nas presenetilo, če odkrijemo, da sta oba avtorja te nenavadne študije začela kot 
afrikanista. Gre pravzaprav za afrikanistično raziskavo, ki je na eni strani historizirala preuče-

nja »in dale modernemu šamanizmu obliko in stil, ki sta – kar je čudno – vendarle poudarila podobnost z modernim šama-
nizmom azijskih ljudstev«. In Métraux sklene svojo študijo z naslednjimi besedami, ki so hkrati primerjalne in dolgotrajne, v 
grandiozni perspektivi: »Z drugimi besedami, stari fond verovanj in obredov, ki je pred tisočletji prišel iz Azije, se je v teh za-
dnjih nekaj stoletjih približal nekaterim manifestacijam sibirskega šamanizma s tem, ko je postal religija konjeniškega ljudstva, 
ki živi od vojne in s tem, da si od svojega nasprotnika ni sposodil le tehnik, ampak tudi novo pojmovanje nadnaravnega.«

35  J. V. MURRA, La Organización económica del Estado Inca, Mexico, Siglo XXI, 1987.
36   Posebna številka Annales ESC, »Anthropologie historique des sociétés andines« (»Zgodovinska antropologija andskih 

družb«), sept.-dec. 1978, predstavlja veliko sliko te prenove. Med deli, ki so na omenjenem področju izšla po tej številki, 
naj med drugim omenimo delo F.-M. RENARD-CASEVITZ, T. SAIGNES in A.-C. TAYLOR, L'Inca, l'Espagnol 
et les Sauvages. Pariz, ERC, 1986 (objava je rezultat sodelovanja dveh antropologov in enega zgodovinarja), in delo N. 
WACHTELA, Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie (XXe-XVIe siècle). Essai d'histoire régressive. Pariz, 
Gallimard, 1990.

37   Del rezultatov te izkušnje je bilo objavljenih pod vodstvom I. CHIVE in J. GOYA v delu Les Baronnies des Pyrénées, 
Anthropologie et histoire. Permanence et changements; št. I; G. AUGUSTINS, R. BONNAIN, Maisons, modes de vie, so-
ciété. Pariz, Éd. de l'EHESS, 1981; št. II; G. AUGUSTINS, R. BONNAIN, Y. PÉRON in G. SAUTTER, Maisons, 
espace, famille. Pariz, Éd. de l'EHESS, 1985.

38  E. CLAVERIE in P. LAMAISON, L'impossible mariage, op. cit.
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vane družbe, na drugi pa je razširila polje delovanja socialne antropologije. Antropolog je pri 
tem, navdihnjen bodisi od Georgesa Balandiera in manchestrske šole (z M. Gluckmanom), 
bodisi od marksizma, srečal zgodovino in dal na dnevni red svojega raziskovanja še nena-
čete probleme: suženjstvo, trgovino, vojno, ženske, afriška kraljestva in države, vse teme, ki 
zahtevajo proces konstrukcije in diferenciacije, variacije, konfl ikte, z eno besedo: zgodovino. 
Šolani in poklicni antropologi – Claude Meillassoux, Jean Bazin, Michel Izard, Emmanuel 
Terray, Jean-Loup Amselle – so, med skupnimi »podjetji« ali pri samotnih raziskavah,39 
ki opozarjajo na to, kar so tedaj preizkušali zgodovinarji, podvrgli antropološke trditve te-
stu zgodovine. Tako so zgodovino pripravili do tega, da je igrala temeljno kritično vlogo v 
razmerju do njihove lastne discipline.40 Novejše raziskave Jeana-Loupa Amsella in Elikie 
M’Bokolo o etničnih skupinah in identitetah prav tako dekonstruirajo kategorije, ki so v 
klasični etnologiji veljale za kanonične. Avtorja se s tem, da sta si priskrbela dokumentacijo 
za ustvarjanje zgodovine, lotevata notranjih diferenciacij, heterogenih konfi guracij, variacij, 
drugače rečeno, zgodovinskih procesov konstrukcije in erozije identitet.41

Teren menjave

Zgodovinarji so se naučili leksike in gramatike antropologije, antropologi so uvrstili 
zgodovino v svoj program: v obeh primerih gre manj za zavezništvo med disciplinama ka-
kor za modifi kacijo raziskovalnih praks znotraj posamezne discipline, manj za paritetno 
transakcijo kakor za involucijo. Potemtakem je vredno za konec omeniti dva prostora, po 
katerih se gibljejo zdaj zgodovinarji zdaj antropologi: prvi, ki od Jeana-Pierra Vernanta do 
Marshalla Sahlinsa in od Marshalla Sahlinsa do Françoisa Hartoga in Gérarda Lencluda 
orisuje režime zgodovinskosti (régimes d'historicité) v različnih kulturah. Pojem pomeni »tip 
odnosa, ki ga sleherna družba vzdržuje s svojo preteklostjo, način, kako družba preteklost 
obravnava in kako z njo ravna, preden jo uporabi in konstituira (in zato, da uporabi in 
konstituira) tisto vrsto stvari, ki jo imenujemo zgodovina«.42 Skozi to ravnanje se kuje za-
vest o sebi, ki je lastna sleherni družbi in ki daje pomen dogodku glede na bodisi kumu-

39   Naši kolegi afrikanisti se spominjajo »neformalnih« ali regularnih seminarjev, ki jim je École nudila zavetje (o katerih 
pa se niso ohranila ne poročila in ne programi). Poudarjajo pomembno vlogo, ki jo je igral C. Meillassoux, vlogo, ki jo 
potrjujejo tudi Meillassouxova dela, ki jih je bodisi napisal bodisi vodil. Glej naslednjo opombo.

40   J. BAZIN in E. TERRAY, Guerres de lignages et guerres d'États en Afrique. Pariz, Éd. des Archives contemporaines, 
1982; M. IZARD, Les changements d'identité lignagère dans le Yatenga. Journal de la société des Africanistes,1976, letn. 
46, št. 1–2; Id., Gens de pouvoir, gens de la terre: les institutions politiques de l'ancien royaume du Yatenga. Cambridge-
Londres- Pariz-New York, Cambridge University Press-Éd. de la MSH, 1985; C. MEILLASSOUX, Femmes, greniers 
et capitaux. Pariz, Maspero,1975; C. MEILLAUSSOUX (ur.), L'évolution du commerce en Afrique de l'Ouest. Oxford, 
1971;Id., L'esclavage en Afi que précoloniale. Pariz, Maspero, 1975; J.-L. AMSELLE, Les négociants de la savane. Pariz, 
Anthropos; J.-L. AMSELLE in E. M'BOKOLO (ur.), Au cœur de l'ethnie: ethnies, tribalisme et État en Afrique. Pariz, La 
Découverte, 1985; E. TERRAY, Une Histoire du royaume Abron du Geyaman. Des origines à la conquête coloniale, thèse, 
1984. Ostale reference pri DOZON, op. cit.; M. IZARD, L'Odyssée du pouvoir. Pariz, Éd. de l'EHESS, 1992.

41  J.-L. AMSELLE in E. M’BOKOLO, op. cit.
42   F. HARTOG in G. LENCLUD, »Régimes d’historicité«, L'État des lieux en sciences sociales, tekste sta zbrala Alexandre 

Dutu in Norbert Dodille. Pariz, L'Harmattan, 1993, str. 26.
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lativno bodisi ponavljalno orientacijo. Ta razmišljanja, ki so odslej skupna zgodovinarjem 
in antropologom, kdaj pa kdaj spominjajo na pretekla raziskovanja, zlasti na raziskovanja 
Jacquesa Soustella. Ameriška izkušnja je, preden so razglasili: »drugi časi, druge šege, druge 
zgodovine« in tako, kakor je briljantno storil Marshall Sahlins, predlagali »antropološko 
branje zgodovinskih besedil«, ki poročajo o srečanju med kapitanom Cookom in Havajci,43 
izzvala analogno problematiko, ki so jo raziskovali v La pensée cosmologique des anciens 
Mexicains (1939), nato v La rencontre de la civilisation hispanique et des civilisations indigènes 
de l’Amérique.44 

Nekateri šolani zgodovinarji so prav tako analizirali spremembe, ki so preoblikovale 
režime zgodovinskosti v družbah ameriških Indijancev pod kolonialnim gospostvom. Čla-
nek Nathana Wachtela »Pensée sauvage et acculturation: l’espace et le temps chez Felipe 
Guaman Poma de Ayala et l’Inca Garcilaso de la Vega« v posebni številki Annales ESC 
o »Zgodovini in strukturi« (»Histoire et structure«) prikazuje dva nasprotna tipa akul-
turacije, ki ustrezata različnima predelavama zgodovinske preteklosti, od katerih je prva 
podvržena zahodnim, druga pa andskim kategorijam. Opozorimo še, da je ena najlepših 
analiz sinkretičnega procesa, ki je na delu med dvema režimoma zgodovinskosti, v La 
colonisation de l’imaginaire Sergea Gruzinskega, v njegovi študiji o »prvinskih pravicah« 
(»titres primordiaux«): ti dokumenti, napisani v jeziku nahuatl v drugi polovici XVII. 
stoletja, so v resnici ponaredki, v katerih se mešajo spisi zelo različnih tipov (anali, ustano-
vitvena besedila, naštevanje krajevnih imen, razdelitev zemljišč, določanje meja itn.), skozi 
katere preseva ponovno branje preteklosti, ki teži k temu, da bi kolonialni domorodski vasi 
podelilo krščansko in špansko legitimnost, temelj skupnostne identitete: se pravi, kristali-
zacijo kolektivne memorije okrog nastanka lokalne cerkve in razmejitve zemljišča, medtem 
ko so časi »poganstva« skrčeni na nejasno ozadje, nekako v pričakovanju evangelizacije. S 
krščansko vero se sicer začenja novo obdobje, vendar kopičenje in mešanje epizod v teh 
»pravicah«, ponavljanje istih dejstev v različnih kontekstih, redundantnost diskurza, ne-
gotovost datiranj privedejo do prepletanja predšpanskega in kolonialnega obdobja, kakor 
da bi navidezna linearnost pripovedi v resnici prekrivala sledove bolj temeljnega cikličnega 
časa.45 

Drugi prostor, ki si ga delita obe disciplini in ki se stika s prvim, njun skupni pred-
met in kraj vzajemne akulturacije, je prostor kolektivne memorije. Ta invencija ima ime, ime 
sociologa Maurica Halbwachsa, čigar velike knjige so opredelile program in izdelale prve 
eksperimente. V zvezi s konstrukcijo družbene memorije, v zvezi z načini in agensi njenega 

43  M. SAHLINS, Des Îles dans leur histoire. Pariz, Gallimard-Le Seuil, 1989.
44   J. SOUSTELLE, La pensée cosmologique des anciens Mexicains, Pariz, 1940 (gre za predavanja, ki jih je imel avtor na 

Collège de France leta 1939); Rencontre de la civilisation hispanique et des civilisations indigènes de l'Amerique. Pariz, s.d. 
Glej pred kratkim objavljeno knjigo: C. DUVERGER, L'origine des Aztèques. Pariz, Le Seuil, 1983, v delu glede rekon-
strukcije zgodovine pri starih Mehičanih, o ponovnem pisanju zgodovine mexica in o njenem ponovnem kolonialnem 
prepisu.

45   S. GRUZINSKI, La colonisation de l'imaginaire. Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol, XVIe- 
XVIIIe siècle. Pariz, Gallimard, 1988, str. 139–188.
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prenašanja, v zvezi z variiranjem njenih družbenih motivov in rab mu dolgujemo vse, čeprav 
je bil zaradi pretiranega sociologizma gluh za nauke psihologije in psihoanalize. Zanimivo 
delo Frances Yates, ki je izšlo iz anglosaške tradicije, je obogatilo Halbwachsov program, s 
tem da je pritegnilo pozornost k mnemotehniki: k vidnim, retoričnim ali logičnim sred-
stvom, s pomočjo katerih so spomini sporočani, ohranjani in prenašani naprej.46 

Mi sami smo razvili ta program, s tem da smo se spraševali o potlačenih memorijah, o 
memoriji preganjanih skupin, o memoriji verskih manjšin, o memoriji gospodovanih oko-
lij, ki niso imela dostopa do pisanja, medtem ko antropologi zapisujejo oralne tradicije in 
arhive. Ta raziskovanja niso le hotela uporabiti novih tehnik in dati zgodovinarjem nove 
korpuse dokumentov. Tako zbrani material je enako kakor sleherni zgodovinski vir zahteval 
kritični preizkus verodostojnosti, kar nas je privedlo do tega, da smo preučevali razmere, v 
katerih se vzpostavljajo oralna tradicija ter modalnosti in procedure njenega prenašanja: 
odtlej so manj pomembna njegova vsebina v pravem pomenu kakor njegove zapovrstne 
predelave v funkciji spreminjajočih se kontekstov. Ta premestitev perspektive je spremenila 
vir v predmet raziskovanja: ker ima sleherna memorija (individualna ali kolektivna) zgo-
dovino, se je interes nanašal v glavnem na zgodovino te memorije, ki ni bila obravnavana 
kot odsev preteklosti, temveč kot reprezentacija nenehno reinterpretirane preteklosti in kot 
nekaj, kar je del sedanje realnosti. Tako smo preoblikovali začetni vprašalnik in vanj uvrstili 
pozabo, laž, afabulacijo in mistifi kacijo.47 In za konec smo ga subvertirali, tako da smo se 
lotili dekonstrukcije nacionalne memorije (kar v francoskem primeru delajo zgodovinarji, 
ki jih je Pierre Nora zbral okrog Les lieux de mémoire48), ali brali pripovedi, prihajajoče iz 
plemenskih družb, ne kot skupne memorije, temveč kot sociološke listine: če omenjamo 
prednike, ne pripovedujemo zgodbe, temveč govorimo o sedanjosti, opredeljujemo solidar-
nosti, svaštva in stalna nasprotja. Stare nacije so se navsezadnje glede tega zatekale k istim 
zvijačam kakor antične ali eksotične družbe.

Na koncu tega inventarja, ki je včasih dolgočasen in nedvomno nepopoln kakor vse 
operacije te vrste, upamo, da smo vsaj pokazali raznolikost produkcij, ki izhajajo iz me-
šanja med zgodovino in antropologijo. V teku let je antropološka zgodovina vtisnila svoj 

46   L'art de la mémoire (fr. prev.) Pariz, Gallimard, 1975 (op. prev.: original Th e Art of Memory. Routledge & Kegan Paul, 
1966, London). 

47   Del na tem področju je nešteto. Za spomin in po kronološkem redu: P. JOUTARD, La légende des Camisards. Pariz, 
Hachette, 1977; Id., Ces voix qui nous parlent du passé. Pariz, Gallimard, 1983. V skladu z D. Schnapperjem (1979–
1981) je delo seminarja: »Mémoires juives. Identité et acculturation« vodilo do objave Mémoires juives. Pariz, Gallimard, 
1984, in do posebne številke History and Anthropology, letn. 2, 2. del, 1986. Seminarja Lucette Valensi: »La politique de 
la mémoire« (1978–1979) in nato »La mémoire en partage« (1988–1989) sta se nadaljevala z okroglima mizama, kate-
rih prispevki so bili objavljeni predvsem v Cahiers d'études africaines, št. 119, 1990; L. VALENSI, Fables de la mémoire. 
La glorieuse bataille des trois rois. Pariz, Le Seuil, 1992. Glej tudi J. DAKHLIA, L'oubli de la cité. La mémoire collective à 
l'épreuve du lignage dans le Jérid tunisien. Pariz, La Découverte, 1990; N. LORAUX, Le 2 Boedromion. À Propos d'un 
jour interdit de calendrier à Athènes, La commémoration. Colloque du centenaire de la section des sciences religieuses de 
l'EPHE, Pariz-Louvain, 1988. J. Le GOFF, Mémoire et histoire. Pariz, Gallimard/Folio, 1988. Dober pregled vprašanj 
in sodobnih del je najti v delu J. FENTRESSA in C. WICKHAMA, Social Memory. Oxford-Cambridge, Blackwell, 
1992.

48   P. NORA (ur.), Les lieux de mémoire, I. La République, II. La Nation, III. Les France. Pariz, Gallimard, 1984–1992.
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stil v najrazličnejša področja zgodovinopisja. Spreminjala se je in se na tihem odpoveda-
la začetnim referencam, saj je zaradi obsodbe zgodovine opustila marksistično referenco, 
medtem ko sta se strukturalizem in funkcionalizem obrabila. Če se ekspanzija zgodovinske 
antropologije umešča v obči kontekst konca kolonialnih imperijev in nastanka novih držav, 
so sedanje razmere morebiti tudi same zaznamovane z nič manj spektakularnimi preobrati, 
ki spremljajo propad sovjetskega imperija in razočaranje, ki ga je izzvalo precej držav, ki so 
izšle iz nekdanjih kolonialnih imperijev. Krog je nemara sklenjen. 

Vendar konec utopij in obraba znanstvenih paradigem ne moreta ogroziti izvajanja 
disciplin, ki so si zadale nalogo, da naredijo razumljivo neskončno raznolikost človeških 
družb. Epistemološke konvergentnosti med zgodovino in antropologijo ni mogoče zavreči, 
niti ni mogoče zavreči novih eksperimentiranj na predmetih, ki so bolj razkosani od tistih, 
kakor si jih danes izbirata ena in druga.49 Ta konvergentnost ne reducira specifi čnosti obeh 
disciplin, saj vsaka izmed njiju ohranja tako svoja pravila in svoja učna mesta kakor teo-
retske reference, ki se ujemajo le deloma. Odpiranje ene in druge omogoča sodelovanje in 
prehode, ne da bi to vodilo k njunemu izginotju. Lahko se le veselimo, če iz tistega, kar ju 
razlikuje, nastajajo možnosti za nove izmenjave. 

49   Za bolj splošno refl eksijo o razmerjih med znanostmi o človeku glej zanimivo knjigo J.-C. PASSERONA, La raisonne-
ment sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement naturel. Pariz, Nathan, 1991.
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Jacques Le Goff 

MENTALITETE. DVOUMNA ZGODOVINA

(Prevod: Drago B. Rotar)*

Mentaliteta mi ugaja. Obstajajo take nove besede, ki jih lansiramo.

Marcel Proust, Iskanje izgubljenega časa. Pri Guermantovih /
 À la recherche du temps perdu. Le cote de Guermantes, 
Pariz, Bibliothèque de la Pleiade, II. del, str. 236–237.

Danes je za zgodovinarja mentaliteta še zmeraj nekaj novega in že sprijenega. Veliko 
se govori o zgodovini mentalitet, le malo pa je prepričljivih zgledov. Ker pa gre še zmeraj 
za pionirsko fronto, za domeno, ki naj bi jo izkrčili, se sprašujemo, ali izraz pokriva neko 
znanstveno realnost, ali vsebuje konceptualno koherentnost, ali je epistemološko opera-
tiven. Kljub temu, da je mentaliteta postala modna, se zdi, da je že prišla iz mode. Naj ji 
pomagamo, da obstane, ali da izgine?

I. ZGODOVINA-KRIŽIŠČE

Prva privlačnost zgodovine mentalitet je v prav v njeni nedoločnosti, v poklicanosti 
označevati ostaline zgodovinske analize, ne ve se kaj zgodovine.

Od leta 1095 naprej je posameznike in množice v zahodnem krščanskem svetu zajel 
nemir in udeležile so se velike pustolovščine križarskega pohoda. Demografski razmah in 
začetek prenaseljenosti, trgovski pohlep italijanskih mest, politika papeštva, ki si je želela 
zoper Nevernika obnoviti enotnost razdeljenega krščanstva, vsi ti vzroki ne pojasnjujejo 
vsega in morebiti niti najpomembnejšega ne. Potrebni so privlačnost zemeljskega Jeruzale-
ma, dvojnika nebeškega Jeruzalema, impulzi podob iz kolektivnega mentalnega, nakopiče-
nih okrog njega. Le kaj je križarski pohod brez določene religiozne mentalitete?1

Kaj je fevdalnost? Institucije, produkcijski način, družben sistem, tip vojaške organizacije? 
Georges Duby odgovarja, da je treba iti dlje, »podaljšati ekonomsko zgodovino z zgodovino men-
talitet«, uvrstiti v račun »fevdalno pojmovanje službe«. Fevdalnost? »Fevdalna mentaliteta«.2

*   Prevedeno po JACQUES LE GOFF, Les mentalités. Une histoire ambiguë. Faire de l'histoire III: Nouveaux objets (ure-
dnika Jacques Le Goff   in Pierre Nora ). Pariz, Gallimard, Folio Histoire, str. 106–129. Prvič objavljeno v Monitorju ISH, 
2001, letn. III, št. 1–2, str. 173–185.

1   Glej delo P. ALPHANDERYJA in A. DUPRONTA, La Chrétienté et l'Idée de Croisade, 2 dela. Pariz, 1954–1959; 
in članek A. DUPRONTA, Problèmes et méthodes d'une histoire de la psychologie collective. Annales, januar–februar 
1961, letn. 16, št. 1, 3–11.

2   G. DUBY, La feodalite, une mentalite medievale. Annales. E. S. C., str. 765–771.
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Od XVI. stoletja se na Zahodu razvija nova družba: kapitalistična družba. Je produkt 
novega produkcijskega načina, izloček denarne ekonomije, konstrukcija buržoazije? Ne-
dvomno, je pa tudi rezultat novih drž v odnosu do dela, do denarja - rezultat mentalitete, ki 
jo po Maxu Webru povezujemo s protestantsko etiko.3

Mentaliteta potemtakem pokriva neki presežek zgodovine, meri na to, da bi zado-
voljila radovednost zgodovinarjev, ki so se odločili iti dlje. Predvsem pa pomeni srečanje z 
drugimi humanističnimi vedami.

Marc Bloch je, ko si je prizadeval, da bi orisal »religiozno mentaliteto« srednjega veka, 
v njej prepoznal »mnoštvo verovanj in praks ...od katerih so nekatere podedovane od tisoč-
letnih magij, druge pa so nastale pozneje v okrilju civilizacije,4 ki jo je še zmerom oživljala 
velika mitska plodnost«. Zgodovinar mentalitet se bo potemtakem približal etnologu in 
si tako kakor on prizadeval doseči najbolj stabilno, najbolj nepremično raven družb. Če 
ponovimo besede Ernest Labroussa: »Za ekonomskim zaostaja družbeno, za družbenim 
pa mentalno«.5 Keith Th omas, ki je tudi sam preučeval religiozno mentaliteto ljudi iz sre-
dnjega veka in renesanse, odkrito uporablja etnološko metodo, ki jo navdihuje zlasti Evans-
Pritchard.6 Etnolog se od proučevanja obredov, ceremonialnih praks, povzpne do verovanj, 
do sistemov vrednot. Enako zgodovinarji srednjega veka po Marcu Blochu, Percyju Ernstu 
Schrammu, Ernstu Kantorowiczu, Bernardu Gueneeju7 prek kronanj, čudežnih ozdra-
vljenj, insignij oblasti, kraljevskih vstopov odkrijejo monarhično mistiko, politično menta-
liteto in tako prenovijo politično zgodovno srednjega veka. Stare specialiste za hagiografi je 
so zanimali svetniki, moderni se ukvarjajo s svetostjo, s tem, s čimer se utemeljujejo duhovi 
vernikov, s psihologijo lahkovernežev, s hagiografovo mentaliteto.8 Tako je religiozna antro-
pologija povzročila, da je religiozna zgodovina radikalno spremenila pogled.9

3   Klasična dela M. WEBRA, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalistme, 1904–1905, francoski prevod 1964, slovenski 
prevod Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana, Studia humanitatis, 1988; R. TAWNEY, La religion et l’essor du 
capitalisme, 1926, franc. prev. 1951; H. LUTHY, La Banque protestante en France de la revocation de l’Édit de Nantes à la 
Revolution, 2. Del. Pariz, 1959–1960. Cf. J. DELUMEAU, Naissance et affi  rmation de la Reforme, 2. Izdaja. Pariz, 1968; 
Id., Capitalisme et mentalité capitaliste, str. 301sqq.

4   M. BLOCH, La société feodale, nova izdaja. Pariz, 1968, str. 129.
5   E. LABROUSSE, predgovor v knjigi G. Dupeuxa, Aspects de l’histoire sociale et politique du Loir-et-Cher; 1848–1914. 

Pariz, 1962, str. XI.
6   K. THOMAS, Religion and the Decline of Magic. London, 1971; E. E. EVANS-PRITCHARD, Anthropology and 

History. Cambridge, 1961.
7   P. E. SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, 3 del. Stuttgart, 1954; E. KANTOROWICZ, Th e King’s 

two Bodies. A Study in Medieval Political Th ought, Princeton, 1957; B. GUENEE in F. LEHOUX, Les Entrées royales 
francaises de 1328 à 1515. Pariz, 1968.

8   H. DELAHAYE, Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l’Antiquité. Bruselj, 1927; B. DE GAIFFER, Mentalité de 
l’hagiographe medieval d’après quelques travaux recents. Analecta Bollandiana, 1968, str. 391–399; A. VAUCHEZ, 
Sainteté laique au XIIIe siècle; la vie du bienheureux Facion de Cremone.  Melanges de l’école française de Rome, 1972, str. 
13–53.

9   Cf. D. JULIA v Faire de l’histoire in v Recherches de science religieuse, letn. LVIII, 1970, str. 575 sqq., in A. DUPRONT 
v Faire de l’histoire in Vie et creation religieuse dans la France moderne (XIVe-XVIIIe), v M. François (ur.), La France et les 
Français, Encyclopédie de la Pleiade. Pariz, Gallimard, 1972, str. 491–577.
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Zgodovinar mentalitet, ki je tako blizu etnologu, mora postati tudi sociolog. Njegov 
predmet je nenadoma kolektivno. Mentaliteta nekega zgodovinskega posameznika, četudi 
je bil pomemben človek, je prav tisto, kar ima skupnega z drugimi ljudmi svojega časa. Po-
glejte Franca I. Francoskega. Vsi zgodovinarji ga hvalijo zaradi smisla za ekonomijo in za 
upravo. Je kralj modrec, bralec Aristotla, ki je obnovil fi nance kraljestva, bojeval z Angleži 
vojno izčrpanja, ki je stregla njegovim koristim, ki je kar se da pravilno računal. Leta 1380 
je na smrtni postelji odpravil del davkov, les fouages (davek na ognjišče). Zgodovinarji pa 
se sprašujejo, iščejo za motečo kraljevo gesto bodisi kako politično misel, ki jo je težko 
razpoznati, bodisi trenutek blodnje človeka z že odsotnim duhom. Zakaj pa ne tisto, kar 
so verjeli, kar so verovali v XIV. stoletju, kralja, ki se je bal smrti in se ni hotel ob sodbi pri-
kazati obremenjenega s sovraštvom podložnikov? Kralja, ki je v zadnjem hipu dovolil, da je 
njegova mentaliteta prevladala nad njegovo politiko, da je skupno verovanje prevladalo na 
osebno politično ideologijo?

Zgodovinar mentalitet se še prav na poseben način srečuje s socialnim psihologom. 
Pojma vedenja ali zadržanja sta za oba bistvena. Sicer pa se socialna psihologija toliko ko-
likor socialni psihologi kakor C. Kluckhohn,10 vztrajajo pri vlogi kulturnega nadzora v bi-
oloških vedenjih, nagiba k etnologiji in prek nje k zgodovini. V dveh domenah se kaže ta 
vzajemna privlačnost med zgodovino mentalitet in socialno psihologijo: v razvoju prouče-
vanj kriminalitete, marginalcev, deviantnežev v preteklih dobah in v vzporednih sondažah 
mnenja in zgodovinskih analizah volilnega vedenja. 

Po tej poti se razodene eden izmed interesov zgodovine mentalitet: možnosti, ki jih 
ponuja zgodovinski psihologiji, da se poveže z nekim drugim velikim tokom današnjega 
zgodovinskega raziskovanja: s kvantitativno zgodovino. Zgodovina mentalitet, ki je navidez 
znanost o gibljivem in niansiranem, lahko v nasprotju s tem z nekaterimi prilagoditvami 
uporablja kvantitativne metode, ki so jih izdelali socialni psihologi. Metoda zadržanjskih le-
stvic (échelles d’attitude), ki – kakor poudarja Abraham A. Moles11 – omogoča, da izhajamo 
iz »gmote dejstev, mnenj ali verbalnih izrazov, ki so na začetku povsem nekoherentni«, na 
koncu analize pa hkrati odkrijemo »merilo«, ki je primerno veliko za skupek obravnavanih 
dejstev. S tem bo »opredelitev« teh dejstev na podlagi njihove lestvice morebiti prinesla za-
dovoljivo opredelitev dvoume besede mentaliteta po zgledu slovitega Binetovega obrazca : 
»Inteligenca je tisto, kar meri moj test.«.

Enako bodo povezave z etnologijo zgodovini mentalitet omogočile dostop do nekega 
drugega velikega arsenala sedanjih humanističnih znanosti: do strukturalističnih metod. 
Ali ni tudi sama mentaliteta struktura?

10   C. KLUCKHOHN, Culture and Behavior, v G. Lindzey (ur.), Handbook of Social Psychology. Cambridge, Mass., 
1954.

11   Predgovor k V. ALEXANDRE, Les échelles d’attitude. Pariz, 1971.
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Toda privlačnost zgodovine mentalitet izhaja – še bolj kakor iz ugodnosti razmerij z 
drugimi humanističnimi znanostmi, ki jih je priskrbela – predvsem iz spremembe navad, 
ki jo ponuja zasvojencem z ekonomsko in socialno zgodovino, zlasti pa z vulgarnim mar-
ksizmom.

Ekonomska in socialna zgodovina, iztrgana dei ex machina stare zgodovine – previ-
dnosti in velikim osebnostim, revnima konceptoma pozitivistične zgodovine; dogodku ali 
naključju – navdihnjena ali ne od marksizma, je dala zgodovinski eksplikaciji trdne temelje. 
Izkazala pa se je za nezmožno udejanjiti program, ki ga je Michelet namenil zgodovini v 
predgovoru iz leta 1869: »Zgodovina /.../ se mi zdi še zmeraj šibka v obeh svojih metodah: 
premalo materialna /.../, premalo duhovna, ko govori o zakonih, o političnih dejanjih, ne 
pa o idejah, šegah /.../«. Znotraj samega marksizma se zgodovinarjem, ki se nanj sklicujejo, 
ni posrečilo prepričljivo preiti od infrastruktur k superstrukturam. V ogledalu, ki ga ekono-
mija drži družbam, vidimo le bledi odsev abstraktnih shem, ne pa obrazov, ne pa obujenih 
živih ljudi. Človek ne živi samo od kruha, zgodovina pa ni imela niti kruha, hrani se zgolj z 
okostji, gibajočimi se v mrtvaškem plesu avtomatov. Te mehanizme brez mesa je bilo treba 
odtehtati z nečim drugim. Zgodovini je bilo treba najti neki drugje. To drugo, to drugje so 
bile mentalitete.

Toda zgodovine mentalitet ne opredeljujejo zgolj stiki z drugimi humanističnimi zna-
nostmi in razkritje domene, ki jo je potlačila tradicionalna zgodovina. Je tudi kraj, kjer se 
srečujejo nasprotujoče si zahteve, ki jih dinamika, lastna sedanjemu zgodovinskemu razi-
skovanju, prisiljuje k dialogu. Postavljena je na stičišče individualnega in kolektivnega, dol-
gega časa in vsakdanjika, strukturnega in konjunkturnega, marginalnega in občega.

Raven zgodovine mentalitet je raven vsakdanjega in samodejnega, je tisto, kar se izmi-
ka individualnim subjektom zgodovine, ker razkriva neosebno vsebino njihovega mišlje-
nja, tisto, kar imajo skupnega Cezar in zadnji vojak njegovih legij, Sveti Ludvik in kmet z 
njegovih gospoščin, Krištof Kolumb in mornar z njegovih karavel. Zgodovina mentalitet 
je za zgodovino idej to, kar je zgodovina materialne kulture za ekonomsko zgodovino. 
Reagiranje ljudi XIV. stoletja vpričo kuge, božje kazni, se je hranilo s sekularnim in ne-
zavednim naukom krščanskih mislecev od svetega Avguština do svetega Tomaža Akvin-
skega, pojasniti ga je mogoče s sistemom enačenja bolezen = greh, ki so ga izdelali kleriki 
zgodnjega srednjega veka, vendar pušča vnemar vse logične povezave, vse subtilnosti raz-
mišljanja, ohranja le grobi kalup ideje. Tako vsakdanji pripomoček, oblačilo reveža, izhaja 
iz prestižnih zgledov, ki so jih ustvarila površinska gibanja ekonomije, mode in okusa. 
Tukaj je mogoče dojeti stil kake dobe v globinah vsakdanjika. Ko Huizinga imenuje Johna 
iz Salisburyja »predgotski duh«, mu sicer s predpono prizna superiornost anticipiranja 
zgodovinskega razvoja, vendar ga z izrazom, v katerem duh (mind) evocira mentaliteto, 
naredi za kolektivno pričo dobe, kakor je to storil Lucien Febvre z Rabelaisom, ki ga je 
iztrgal anahronizmu eruditov idej in ga vrnil v konkretno zgodovinskost zgodovinarjev 
mentalitet.
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Diskurz ljudi, ne glede na to, v kakšnem tonu je bil izgovorjen, v tonu prepričanja, 
čustvenosti, emfaze, je največkrat zgolj skupaj zmetane že izdelane ideje, obča mesta, inte-
lektualna stara šara, odlagališče razbitin kultur in mentalitet različnega izvora in iz različnih 
časov.

Od tod metoda, ki jo zgodovina mentalitet vsiljuje zgodovinarju; najprej arheološko 
raziskovanje plasti in kosov arheopsihologije – v pomenu, v katerem André Varagnac govori 
o arheocivilizaciji – toda te razbitine so bile kljub temu zbrane v mentalne, če že ne logične 
koherence; nato pa dešifriranje psihičnih sistemov, podobnih intelektualnem brkljanju, po 
katerem Lévi-Strauss prepoznava divjo misel.

Papež Gregor Veliki v četrti knjigi Dialogov, napisanih med letoma 690 in 600, pri-
poveduje zgodbo o enem izmed menihov iz samostana v Rimu, katerega opat je bil, ki je 
na smrtni postelji priznal svojemu bratu, da je bil skril tri zlate solde, kar so strogo pre-
povedovala pravila, ki so prisiljevala brate, da so vse izročali skupnosti. Gregor, ki so ga o 
tem obvestili, je ukazal, naj pustijo umirajočega izdihniti v samoti, brez sleherne tolažilne 
besede, da bi se poln groze očistil svojega greha in da bi njegova smrt v tesnobi bila zgled 
za druge menihe. Zakaj ta opat, ki je bil kultiviran in izobražen, kolikor je pač tedaj lahko 
bil, ni stopil k postelji umirajočega grešnika, da mu odpre nebeška vrata z izpovedjo in ke-
sanjem? Gregorju se je vsilila misel, da je treba greh plačati z zunanjimi znaki: s sramotno 
smrtjo in pokopom (truplo so vrgli na gnojišče). Barbarska navada (ki so jo prinesli Goti 
ali pa je prišla na dan iz starega psihičnega fonda?) telesne kazni je prevladala nad pravili. 
Mentaliteta je porazila doktrino.

Tako tisto, kar se zdi brez korenin, kar nastane z improvizacijo ali z refl eksom, ma-
kinalne [tj. mehanične, kakršne delajo stroji – macchine – op. prev.] geste, nepremišljene 
besede, prihaja od daleč in priča o dolgem odmevanju mišljenjskih sistemov.

Zgodovina mentalitet obvezuje zgodovinarja k temu, da se bolj od blizu zanima za 
nekatere najpomembnejše pojave na svojem področju: za dedovanja, proučevanje katerih 
nas poučuje o kontinuiteti, izgubah, prelomih (od kod, od koga prihajajo ta mentalna guba, 
ta izraz, ta gesta?); za tradicijo, to se pravi, način, kako se mentalno reproducirajo družbe, 
razmiki, ki nastanejo zaradi zaostajanja duhov pri prilagajanju spremembam in zaradi ne-
enake hitrosti razvoja različnih sektorjev zgodovine. Privilegirano torišče analize za kritiko 
linearnih koncepcij zgodovinske službe. Inercija, glavna zgodovinska sila, ki bolj pripada 
duhovom kakor materiji, ker je ta velikokrat veliko bolj hitra kakor ona. Ljudje uporabljajo 
stroje, ki jih izumljajo, obenem pa obdržijo mentalitete izpred teh strojev. Avtomobilisti 
imajo besednjak jezdecev, delavci v tovarnah XIX. stoletja imajo mentaliteto kmetov, kar so 
bili njihovi očetje in stari očetje. Mentaliteta je tisto, kar se spreminja najbolj počasi. Zgo-
dovina mentalitet je zgodovina počasnosti v zgodovini.
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II. KAŽIPOTI ZA ZGODOVINO GENEZE ZGODOVINE MENTALITET

Od kod prihaja zgodovina mentalitet?12

Od pridevnika mental, ki se nanaša na duha in prihaja od latinskega mens, vendar 
latinski vzdevek mentalis, ki ga klasična latinščina ne pozna, sodi v besednjak srednjeveške 
sholastike. Pet stoletij, ki ločujejo nastop besede mentalno (sreda XIV. stoletja) od nastopa 
besede mentaliteta (sreda XIX. stoletja), kaže, da samostalnik ustreza drugim potrebam, da 
sodi v drugo konjunkturo kakor pridevnik.

Francoščina naravno ne izpeljuje mentalité iz mental. Sposodila si jo je iz angleščine, ki 
je že v XVII. stoletju mentality izpeljala iz mentalnega. Mentaliteta je hči angleške fi lozo-
fi je XVII. stoletja. Označuje kolektivno obarvanost psihizma, poseben način mišljenja in 
občutenja »kakega ljudstva, določene skupine oseb itn.«. Vendar ostaja izraz v angleščini 
omejen na tehnično govorico13 fi lozofi je, medtem ko v francoščini kmalu preide v običajno 
rabo. Zdi se, da je pojem, ki se je iztekel v koncept in v besedo mentaliteta, nastal v XVIII. 
stoletju v znanstveni domeni, bolj natančno, na področju novega pojmovanja zgodovine. 
Voltairu je dal navdih za knjigo Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1754), kjer začuti-
mo zametek podaljška angleškega mind. Ko je, tako piše slovar Robert, beseda nastopila leta 
1842, je imela pomen, podoben mentality, »lastnosti tistega, kar je mentalno«. Toda Littre 
jo leta 1877 ilustrira s stavkom, sposojenim iz pozitivistične fi lozofi je H. Stupuya, kjer ima 
beseda že razširjen, vendar še »učen« pomen »oblike duha«, ker gre pri njem za – naključje 
ali hotena referenca na čas razsvetljenstva? – »spremembo mentalitete, ki so jo inavgurirali 
enciklopedisti«. Nato, okrog 1900, Proust poudarja novost izraza, ki ustreza njegovemu 
psihološkemu iskanju – beseda dobi sedanji pomen. Je ljudski nadomestek za nemško Wel-
tanschauung, svetovni nazor vsakogar, stereotipno in hkrati kaotično mentalno vesolje.

Zlasti pa je sprevržena vizija sveta, prepuščanje drsenju v slabe psihične nagone. V 
izrazu je nekakšna pejorativna usodnost. Govorica jo poudarja tako, izraz spremlja odkri-
to – neposredno ali prek antifraze – pejorativen vzdevek: »kmetavzarska mentaliteta« ali 
»krasna mentaliteta!« ali v absolutni rabi: »kakšna mentaliteta!« Angleščina pa je obdržala 
to tendenco besede pri pridevniku: mental (s podmeno defi cient) dobi pomen zaostal ali 
»butast«.

Ta obarvanost običajne govorice je hranila dva znanstvena toka oziroma se je hranila 
z njima.

12   Rad bi se iskreno zahvalil g. Jeanu Vietu, direktorju Službe za izmenjavo znanstvenih informocij Maison des Sciences 
de l’Homme (Pariz), in g. Philippu Besnardu, ki je na svojo pobudo zbral dosje o »besedi in konceptu mentalitete«, iz 
katerega sem veliko črpal.

13   V primerjavi z mentalité ima mentality veliko bolj kognitivno, intelektualno konotacijo. Mejni primer najdemo v naslovu 
knjige W. KOHLERJA Th e Mentality of Apes (1925), kar je angleški prevod nemškega naslova Intelligenzprufungen an 
Menschenaff en (1921). Narobe pa so krepke afektivne konotacije v francoski mentalité, kakor lahko na nekoliko para-
doksen način vidimo v članku E. RIGNANA, Les diverses mentalites logiques. Scientia, 1917, str. 95–125, ki proučuje 
»temeljno prevlado afektivnih elementov nad intelektivnimi« v dveh velikih kategorijah mentalitet, ki ju ločuje avtor: v 
sintetiki in v analitiki.
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Prvi je etnologija. Mentaliteta na koncu XIX. in na začetku XX. stoletja označuje psi-
hizem »primitivcev«, ki se opazovalcu prikazuje kot kolektiven fenomen (v okrilju katerega 
individualnega pojava ni mogoče razločiti), ki je lasten posameznikom, katerih psihično 
življenje je sestavljeno iz refl eksov, avtomatizmov, ter se zvede na kolektivno mentalno, ki 
praktično izključuje osebnost. Lucien Lévy-Bruhl je leta 1922 objavil La Mentalité primi-
tive.

Drugi tok je psihologija otroka. V njej so sicer prenehali otroka obravnavati prepro-
sto kot majhnega odraslega, so ga pa naredili mentalno nedoraslega. Medtem ko francoski 
tehnični besednjaki fi lozofi je, psihologije in psihoanalize ne poznajo besede mentaliteta, 
najnovejši besednjak Psychopédagogie et psychiatrie de l’enfant (1970) opredeljuje otroško 
mentaliteto. Henri Wallon je že leta 1928 vzpostavil vez, ko je objavil članek Mentalité pri-
mitive et celle de l’enfant (to primerjavo je, kakor vemo, odločno obsodil Claude Lévi-Strauss 
na slavnih straneh Structures élémentaires de la parenté).

Preden se odpravimo dlje v analize zgodovine mentalitet je pomembno, da odpravimo 
dve poprejšnji hipoteki.

Prva pomeni dvom, ki bi utegnil nastati zaradi ugotovitve, da mentaliteta ne igra prak-
tično nobene vloge v psihologiji, da ni del tehničnega besednjaka psihologije. Raziskava o 
pogostosti izraza mentaliteta v indeksih psiholoških bibliografi j, ki jo je izvedel Philippe 
Besnard, je pokazala, da je bila beseda v Psychological Abstracts med letoma 1927 in 1943 
redka,14 da pa je danes v psihologiji opuščena.15 Kako bi lahko psihološka zgodovina (ali 
še bolj kolektivne psihologije) s pridom uporabljala/e termin in za besedo pojem, ki ju je 
psihologija zavrgla?

V zgodovini znanosti je veliko zgledov za prenose pojmov in konceptov. Neka beseda, 
neki koncept, ki se je pojavil v nekem polju, kjer je kmalu zbledel, je, presajen v sosednjo 
domeno, tam rasel in se razbohotil. Zakaj mentaliteta v zgodovini ne bi doživela uspeha, ki 
jo je v psihologiji obšel? In ali ni psihologija, ki je prek lingvistike in strukturalizma doživela, 
da se je razmahnila Gestalt, pozno odkrila uporabnost mentalitete? V vsakem primeru je 
jasno, da je v domeni znanosti prav zgodovina mentalitet rešila besedo in njena raba v franco-
ščini je znova uvedla besedo v angleščini ter jo prenesla v nemščino, španščino, italijanščino 
(mentality, Mentalität, mentalidad, mentalità). Tukaj je blišč nove francoske zgodovinske 
šole – kar je izjemno – zagotovil uspešnost besede, izraza in zvrsti (trije »teoretiki« zgodo-
vine mentalitet so Lucien Febvre, 1938, Georges Duby, 1961, in Robert Mandrou, 1968).

Druga hipoteka je tista, zaradi katere bi utegnila obremenjevati zgodovino mentalitet 
slabšalna tendenca izraza. Seveda je, denimo, Lévy-Bruhl trdil, da se mentaliteta primitiv-
cev in mentaliteta članov razvitih družb ne razlikujeta po naravi. Vendar je že na začetku 

14   Opozarjamo na bolj ali manj slabšalne konotacije najdenih izrazov: arabska, hindujska mentaliteta, mentaliteta danske-
ga kriminalca, zapornika, German mentality leta 1943. Zanimiv izraz: »Levels of mentality«.

15   Mentaliteta ni nič bolj navajana v novejših antropoloških bibliografi jah (s šibko uporabo »primitivne mentalitete« ali 
»domorodske mentalitete) in v socioloških bibliografi jah (izmed sedmih referenc v Bibliographie internationale de Soci-
ologie med letoma 1956 in 1961 tri napotujejo k nizu člankov R. Lenoira, ki so izšli v španščini v Rivista mexicana de 
sociologia med letoma 1956 in 1961, obravnavali pa so različne primitivne ali civilizirane mentalidades).
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ustvaril slabo vzdušje za mentalitete, ko je že 1911. napisal Les fonctions mentales dans les so-
ciétés inférieures. In res je, da zgodovinar mentalitet besede sicer ne zapira v pekel kolektivne 
memorije, jo pa prežene v nemirne vode marginalnosti, nenormalnosti, družbene patologije. 
Zdi se, da se mentaliteta najraje razodene na območju iracionalnega in ekstravagantnega. 
Od tod množica študij – med njimi so nekatere pomembne – o čarovništvu, hereziji, o mi-
lenarizmu. Od tod tedaj, ko zgodovinar mentalitet usmeri pozornost k skupnim občutjem 
ali integriranim družbenim skupinam, njegova hotena odločitev za mejne teme (zadržanje 
vpričo čudeža ali smrti) ali za kategorije, ki začenjajo (trgovci v fevdalni družbi). V sorodni 
perspektivi si je psihosociolog, kakršen je Ralph H. Turner16 za proučevanje vedenja množi-
ce izbral opazovanje dizastra, ki generira paniko, uporabil pa podatke, ki jih je zbral Disaster 
Research Group.

III. PRAKSA ZGODOVINE MENTALITET IN NJENE PASTI

Zgodovinar, ki je strokovnjak, najprej poišče materiale. Kje so materiali zgodovine 
mentalitet?

Delati zgodovino mentalitet najprej pomeni opraviti določeno branje kateregakoli 
dokumenta. Vse je vir za zgodovinarja mentalitet. Denimo dokument administrativne ali 
fi skalne narave, register kraljevskih dohodkov v XIII. ali v XIV. stoletju. Katere rubrike ima, 
kakšno vizijo oblasti in administracije odsevajo, kakšno stališče do števila razkrivajo po-
stopki naštevanja? Ali pa oprema groba iz VII. stoletja: nakit (igla, prstan, pasna zaponka), 
srebrni kovanci, eden izmed njih je bil položen v mrtvečeva usta, ko so ga pokopali, orožje 
(sekira, meč, sulica, velik nož), zbirka orodij (kladivo, klešče, žlebasta dleta (gouges), bur-
rins, pile (limes), škarje itn.).17 Ti pogrebni obredi nas poučijo o verovanjih (poganski obred 
obola za Harona, prevoznika v onostranstvo), o stališču merovinške družbe do rokodelca, 
obdanega z malone svetim prestižem, do kovača-zlatarja (ki je tudi vojščak), ki kuje meče 
in rokuje z njimi.

To branje dokumentov se bo navezalo zlasti na tradicionalne, skoraj samodejne dele 
besedil in spomenikov: na obrazce in preambule listin, ki govore o motivacijah – resničnih 
ali navideznih –, na topoi, ki so ogrodje mentalitet. Ernst Robert Curtius sicer ni prispel 
do zgodovine mentalitet, je pa začutil pomembnost tega temelja ne le literatute, kakor je 
mislil, ampak mentalitete neke dobe: »Če retorika na modernega človeka učinkuje kot spa-
čena prikazen, kako naj bi ga potem zainteresirali za topiko, katere ime je komajda zna-
no celo strokovnjaku za literaturo, ki se hote izogiba podzemljem – žal tudi temeljem – 
evropske literature?«18 Žal se je temu bleščečemu ljubitelju kvalitete, ki se ni odločil za to, 

16 R. H. TURNER, Collective Behavior v R. L. Faris, Handbook of Modern Sociology, Chicago, 1964.
17   J. DECAENS, Un nouveau cimetière du Haut Moyen Âge en Normandie, Hierouvillette (Calvados). Archéologie médi-

evale, 1971, letn. I, str. 83 sqq.
18   La littérature européenne et le Moyen Age latin (francoski prevod). Pariz, 1956, str. 99. V slovenskem prevodu Nade 
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da bi se ukvarjal s kulturnim kvantitativnim, izmaknila divjad zgodovine mentalitet. Ta 
obvezni in makinalni diskurz, kjer se navidez govori, da se ne bi ničesar povedalo, kjer se v 
nekaterih obdobjih podolgem in počez kliče Boga in hudiča, v drugih pa dež in lepo vreme, 
je globoka pesem mentalitet, konjunktivno tkivo duha družb, najdragocenejša hrana zgodo-
vine, ki jo bolj zanima trajajoči bas kakor pretanjena beseda glasbe iz preteklosti.

Vendar ima zgodovina mentalitet tudi privilegirane vire, tiste, ki bolj in bolje kakor 
drugi uvajajo v kolektivno psihologijo družb. Njihov inventar je ena izmed prvih nalog zgo-
dovinarja mentalitet.

Predvsem obstajajo dokumenti, ki pričajo o tistih občutjih, tistih skrajnih ali margi-
nalnih vedenjih, ki s svojim odmikom osvetljujejo temeljne mentalne strukture: prežemanje 
med čutnim in nadnaravnim svetom, naravna identičnost telesnega in psihičnega – od tod 
možnost čudeža in bolj na splošno pravljičnega. Korolarij svetnikove marginalnosti – ki 
razkriva podstat svari – je zgledna marginalnost tudi diabolikov: obsedencev, heretikov, 
kriminalcev. Zato ima značaj privilegiranega dokumenta vse, kar omogoča dostop do teh 
prič: izpovedi heretikov in inkvizicijski procesi, odpuščalna (remissio) pisma, odobrena kri-
minalcem, ki so podrobno opisali svoje hudodelstvo, pravni dokumenti in bolj na splošno 
spomeniki represije.

Drugo kategorijo privilegiranih virov za zgodovino mentalitet tvorijo literarni ali ume-
tniški dokumenti. Zgodovina – ne »objektivnih« pojavov, ampak – reprezentacij teh poja-
vov, zgodovina mentalitet, se naravno hrani z dokumenti imaginarija. Huizinga je v svoji 
slavni Jeseni srednjega veka pokazal, da lahko uporaba literarnih besedil (to je moč in šibkost 
te knjige) prispeva k poznavanju senzibilnost in mentalitete neke dobe. Toda literatura in 
umetnost nosita forme in teme, ki prihajajo iz preteklosti, ki ni nujno preteklost kolektivne 
zavesti. Ekscesi tradicionalnih zgodovinarjev idej in form, ki nastajajo z nekakšno parteno-
genezo, ki ne pozna neliterarnega ali neumetnostnega konteksta njihovega nastanka, nam 
ne smejo skriti tega, da se literarna in umetniško dela ravnajo po kodih, ki so bolj ali manj 
neodvisni od njihovega posvetnega okolja. Za slikarstvo Quattrocenta se nam zdi, da priča 
o novi drži do prostora, arhitekturnega dekorja, do človekovega mesta v vesolju. Zdi se, da 
je do predkapitalistične mentalitete prišlo po tej poti. Toda Pierre Francastel, ki je najbolje 
opazil pikturalni sistem Quattrocenta kot dela širšega skupka, nas opozarja tudi na »speci-
fi čnost slikarstva, izraznega in komunikacijskega načina našega duha, ki ga ni mogoče zvesti 
na nobenega drugega».19

Pomembno je, da ne ločimo analize mentalitet od proučevanja krajev in sredstev pro-
dukcije. Lucien Febvre, veliki predhodnik v teh rečeh, je dal zgled inventarjev tega, kar je 
imenoval mentalno orodje: besednjak, sintaksa, obča mesta, koncepcije prostora in časa, lo-
gični okviri. Filologi so opazili, da so koordinacijski vezniki med destrukturiranjem klasične 
latinščine v srednjem veku doživeli vznemirljivo evolucijo. Logične artikulacije govorjenega 

Grošelj Evropska literatura in latinski srednji vek. Ljubljana, LUD, Literatura.
19  La Figure et le lieu: l’ordre visuel du Quattrocento. Pariz, Gallimard, 1967, str. 172.
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ali pisanega diskurza so se namreč radikalno spremenile. Autem, ergo, igitur in drugi vezniki 
so vstopili v nov mišljenjski sistem z drugačnimi razvrstitvami.

Nekateri delni sistemi igrajo v mentalitetah še posebej pomembno vlogo. Ti »modeli« 
so dolgo v veljavi kot privlačnostni poli mentalitet: samostanski model se izdela v zgodnjem 
srednjem veku in se uredi okrog pojmov samote in asketizma, nato se pojavijo aristokratski 
modeli in so centrirano okrog konceptov širokosrčnosti (largesse), drznosti, lepote in zve-
stobe. Eden izmed njih je prepotoval stoletja do nas: dvorjenje (kurtoazija).

Čeprav sta si ti mentaliteti sposojali pri zelo starih tradicijah, ju ni mogoče pojasniti ne 
s temo mračnih časov (nuit des temps) ne z misteriji kolektivnega psihizma. Njuno genezo in 
difuzijo dojamemo na podlagi središč izdelave v ustvarjalnih in vulgarizatorskih okoljih, na 
podlagi vmesnih skupin in poklicev. Palača, samostan, graščina, šole, dvori so skozi srednji 
vek središča, kjer se kujejo mentalitete. Ljudski sloji izdelujejo ali sprejemajo svoje modele 
v svojih žariščih, ki so zmožna modeliranja mentalitet: v mlinu, v kovačiji, v gostilni. Mass 
media so privilegirani nosilci in matrike mentalitet: pridiga, nalikana ali skulpturna podoba 
so pred Gutenbergovo galaksijo meglenice, od koder so se kristalizirale mentalitete.

Mentalitete vzdržujejo z družbenimi strukturami kompleksne odnose, niso pa od njih 
ločene. Ali obstajajo v sleherni družbi, v vsaki izmed dob, ki jih zgodovina razloči v njihovi 
evoluciji, dominantna mentaliteta ali več mentalitet? Človeka srednjega veka ali renesanse 
je Lucien Febvre razkrill kot abstrakcijo brez zgodovinske realnosti. Še jecljajoča zgodovina 
mentalitet se obeša na komaj kaj bolj konkretne abstrakcije – zvezane s kulturnimi dedišči-
nami, z družbeno stratifi kacijo, s periodizacijo. Kot delovno hipotezo, še zmerom v zvezi s 
srednjim vekom, bomo, denimo, uporabili pojme barbarska, dvorjanska, romanska, gotska, 
sholastična mentaliteta. Okrog teh etiket lahko pride do sugestivnih razvrščanj. Erwin Pa-
nofsky je gotsko umetnost in sholastično znanost primerjal, kakor da sta udeleženi v istih 
mentalnih strukturah. Robert Marshal je na to pripel tedanjo pisavo: »Gotsko pisavo lahko 
imamo za gotski izraz določene dialektike. Analogije, ki jih lahko ugotovimo med njo in 
arhitekturo, niso – ali so zgolj naključno – vizualne, so pa intelektualne: so rezultat aplicira-
nja nekega načina razmišljanja, ki ga najdemo v vseh produkcijah duha, na pisavo.«20 Soob-
stajanje več mentalitet v isti dobi in v istem duhu je ena izmed delikatnih, vendar bistvenih 
danosti zgodovine mentalitet. Ludvik XI. ki je v politiki dokaz za moderno mentaliteto, v 
religiji kaže zelo tradicionalno praznoverno mentaliteto.

Enako delikatno je dojemanje preobražanja mentalitet. Kdaj se mentalita razkroji, kdaj 
iz nje nastane druga? Inoviranja v tej domeni trajnosti in odporov ni lahko dojeti. Prav 
tukaj mora proučevanje topoi dati odločilen prispevek. Kdaj se neko obče mesto pojavi ali 
izgine in – kar je težje ugotoviti, a ni nič manj pomembno – kdaj ni več kakor prežitek, živi 
mrtvec? To oponašanje (psittacisme) pri mentalitetah je treba opazovati od blizu, da lahko 
zgodovinar lahko zazna, kdaj se kako obče mesto odpne od realnosti, postane neoperabilno. 
Pa obstajajo čisti fl atus vocis?

20   »L’écriture latine et la civilisation occidentale du Ier au XVIe siècle«, v L’écriture et la psychologie des peuples, XXIIe semaine de 
synthese. Pariz, 1963, str. 243; E. PANOFSKY, Architecture gothique et pensée scholastique, izvirnik 1957, franc. prev. 1967.
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Zgodovina mentalitet, ki je v velikem delu izšla iz reakcije na imperializem ekonomske 
zgodovine, ne sme biti ne renesansa nekega preseženega spiritualizma – ki bi se skrival, 
denimo, za meglenimi videzi neke neopredeljive kolektivne psyche – ne prizadevanje za 
preživetje nekega vulgarnega marksizma, ki bi v njej iskal poceni opredelitev superstruktur, 
mehanično nastalih iz družbeno-ekonomskih infrastruktur. Mentaliteta ni odsev.

Zgodovina mentalitet se mora ločiti od zgodovine idej, zoper katero je tudi deloma 
nastala. Duhov od XVIII. stoletja naprej niso vodile ideje svetega Tomaža Akvinskega ali 
svetega Bonaventure, ampak mentalne meglenice, v katerih so določeno vlogo igrali popa-
čeni odmevi njunih doktrin, osiromašeni koščki, nasedle besede brez konteksta. Vendar je 
treba iti dlje od tega zaznavanja navzočnosti izrojenih idej znotraj mentalitet. Zgodovina 
mentalitet ni mogoča, ne da bi bila tesno zvezana z zgodovino kulturnih sistemov, sistemov 
verovanj, vrednot, intelektualne opreme, znotraj katere so se izdelale, živele in razvijale. Si-
cer pa utegnejo pri tem biti učinkoviti nauki, ki jih etnologija prispeva zgodovini.

Ta vez z zgodovino kulture mora zgodovini mentalitet omogočiti, da se izogne drugim 
epistemološkim pastem.

Zgodovine mentalitet, zvezane z gestami, vedenji, držami21 – s čimer se pripenja na 
psihologijo, na mejo, na kateri se bodo morali zgodovinarji in psihologi nekega dne srečati 
in sodelovati – kljub temu ne sme zgrabiti (v pomenu »začopatiti«) behaviorizma, ki bi 
jo zvedel na avtomatizme brez reference na mišljenjske sisteme – in ki bi odstranil enega 
izmed najpomembnejših aspektov njene problematike: deleža in intenzivnosti zavestnega 
in ozavedenja v tej zgodovini.

Zdi se, da se mentaliteta, čeprav je eminentno kolektivna, izmika negotovostim druž-
benih bojev. Kljub temu bi bila groba napaka, če bi jo ločili od družbenih struktur in druž-
bene dinamike. Prav narobe, je poglaviten element družbenih napetosti in bojev. V socialni 
zgodovini je vse polno mitov, v katerih se razkriva delež mentalitet v zgodovini, ki ni ne 
enodušna ne nepremična: modri nohti, beli ovratniki, dvesto družin... Ob skupnih mentali-
tetah obstajajo razredne mentalitete. Njihovo delovanje je še treba preučiti.

Zgodovina mentalitet, ki je zgodovina počasnosti zgodovine, naposled zato ni nič 
manj zgodovina preobrazb, in to kar najbolj odločilna. Neki pojav vznemirja srednjeveški 
Zahod od XI. do XIII. stoletja: polet mest. Iz njega izide nova družba, obdarjena z novo 
mentaliteto, narejeno iz nagnjenosti k varnosti, menjave, ekonomije, oprta na nove oblike 
sociabilnosti in solidarnosti, na ozko družino, na korporacijo, na bratovščino, na tovarištvo, 
na četrt... Kakšno mesto imajo znotraj totalne zgodovine mentalitete v teh mutacijah?

Navkljub svojemu nejasnemu značaju ali bolje zaradi njega je zgodovina mentalitet na 
tem, da se namesti v torišču zgodovinske problematike. Če se izognemo temu, da bi bila 
pokrov za vse, smetanova torta, alibi za epistemološko lenobo, če ji damo njena orodja in 
metode, mora danes igrati vlogo drugačne zgodovine, ki si v prizadevanju za razlago upa na 
drugo stran ogledala.

21   Cf. zlasti M. JAHODA in N. WARREN (ur.), Attitudes. Harmonsworth, 1966.
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Drago B. Rotar

DVE »DISKUSIJI« BREZ ODMEVA IN
UČINKOV V POLJU ZGODOVINOPISJA (1):

1. O historiografi ji*1

Zdi se mi, da je v zvezi s humanističnimi in družbenimi vedami, potemtakem tudi 
v zvezi s historiografi jo, docela nepojasnjeno, natančneje, nekonceptualizirano vprašanje 
kompetentnosti. Po izkušnjah in celo po nekaterih prispevkih, ki jih je v zakladnico naše 
kulture v zadnjem času prispeval dnevni tisk, bi sodil, da je, vsaj pri nas, dovoljeno razsojati 
o teh vedah vsakomur, ki ima toliko moči, da lahko doseže, da se njegovo mnenje sliši še 
zunaj kavarniškega omizja. Glede tega je položaj humanističnih in družbenih ved v pri-
merjavi z drugimi vedami poseben: seveda, o matematiki ali teoretski fi ziki razsojajo zunaj 
matematike in fi zike, vendar to razsojanje, ki se navadno ne odlikuje z razumevanjem, ne 
posega v matematiko in fi ziko, četudi jima kroji usodo. Pri humanističnih in družbenih 
vedah je drugače: ne gre le za diletantske sodbe o utilitarni vrednosti teh ved – te vrednosti 
jim v glavnem ne priznavajo – pač pa za posege vanje, za to, da bi jim določili predmete in 
cilje, za to, da bi jih nadomestili z nečim, kar so po mnenju teh spontanih družboslovcev 
in humanistov bolj prave humanistične in družbene vede, kakor so lahko humanistične in 
družbene vede, ki jih ustvarjajo prav zanje izobraženi intelektualci. Ta intervencionizem 
sicer ni posebnost našega časa in naših krajev, zdi pa se mi, da je bilo in je le malokdaj in 
malokje tveganje posegovalcev tako majhno kakor ravno pri nas.

Te razmere so seveda precej deprimantne za družboslovce in humaniste, vendar se mi 
zdi, da hkrati spodbujajo k temu, da si zastavimo nekaj vprašanj, ki zadevajo položaj, vre-
dnost in naravo humanističnih in družbenih ved, danes pač ob historiografi ji. Nekatera iz-
med vprašanj bi bila tale: kdo, s kakšnim namenom in v čigavem interesu bi rad nadomestil 
zgodovinopisje z izpolnjevanjem nekih shem – saj kaj drugega ti posegi niti ne zahtevajo? 
Ali obstaja zunaj historiografi je kakšna zgodovinska vednost (pa čeprav »zavest«), ki je za 
zgodovinsko znanost relativna še drugače kakor v vlogi predmeta? Kakšna je epistemična 
narava zgodovinopisja, da omogoča take intervencije? (Saj navsezadnje obstaja zunaj fi zike 
tudi določena vednost o fi ziki, pa vendarle ljubitelj fi zike nima nikakršne možnosti, da bi 
na diletantski način posegel v fi zikalno znanost.) In nazadnje: kakšna je socialna vrednost 
zgodovinopisja oz. kako učinkuje na družbeno življenje?

Seveda je najbolj pošteno najprej pomesti pred lastnim pragom. Torej kako lahko jaz 
kot sociolog, tj., kot nezgodovinar, razpravljam o zgodovinopisju in kaj si obetam od tega 
razpravljanja? Ali prav zdaj ne počnem tega, česar bi se na svojem področju na vse kriplje 

* Objavljeno po separatu, ki je nedatiran, verjetno je izšel v zgodnjih 80. letih 20. stoletja.
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otepal: namreč diletantskega posega ali nekompetentnega govoričenja? Lahko bi torej rekel, 
da sem se tukaj znašel v vlogi, ki ji sicer nasprotujem.

Ni sicer čisto tako, vendar mi ta na pol outsiderski položaj narekuje nekaj omejitev 
in pojasnil, s katerimi bom omejil svoje izvajanje in potegnil ločnico med znanstvenimi 
diskurzi z istega področja realnosti, ki do neke mere legitimno posegajo drug v drugega, 
in diskurzi, ki sicer zadevajo isto področje, a jim ne bi mogli reči znanstveni, če drastično 
ne spremenimo opredelitve te označbe. Najprej moramo reči, da to, kar govorim, izhaja 
iz interesov moje vede in še posebej iz mojih osebnih interesov. Moje delovno področje je 
sociologija kulture in umetnosti: meje med sociologijo kulture in zgodovino kulture pa ve-
likokrat ni mogoče jasno potegniti. Ta meja ni jasno zarisana niti glede na humanistične in 
družbene vede, a zgodovinopisje ima za mojo stroko vendarle privilegiran položaj. Zato kot 
sociolog kulture ne morem biti ravnodušen do tega, s kakšno historiografi jo imam opraviti. 
Pomanjkljivosti historiografi je so zame precej bolj usodne kakor denimo, pomanjkljivosti 
jezikoslovja. Če je kulturna historiografi ja šibka, je to hkrati pomanjkljivost mojega dela. 
Zame so relevantni spoznavni produkti zgodovinopisja, vendar moramo poznati doseg, se 
pravi, validnost historiografskih spoznanj, poznati moramo njihovo epistemično naravo. 
Ker povezava med zgodovinopisjem in sociologijo kulture variira od teme do teme, ker 
zatorej ni mogoče – vsaj meni ne – formulirati kakšnega pravila teh povezav, se bomo tukaj 
omejili le na nekaj epistemoloških tez. Te teze najbrž ne bodo iznajdba smodnika, kljub 
temu pa bi rad z njimi spodbudil zgodovinopisje k večji avtorefl eksiji.

Začel bom s temo kar tega shoda: marksistična historiografi ja. Ne zamerite, toda ta 
naslov se mi zdi nesmiselen. Kaj pomeni taka označba historiografi je? Da obstaja še ne-
marksistično zgodovinopisje, ki je morebiti enakovredno ali boljše kot marksistično, a se mi 
ne maramo z njim soočiti? To označbo si je mogoče razlagati tudi drugače. Denimo tako: 
tukaj bomo govorili o posebni frakciji zgodovinopisja, ki je zaradi posebnih lastnosti izvzeta 
iz zgodovinopisja nasploh. Nemara pa je ta razlaga pravilna. Če je, tedaj močno pogrešam 
shodov, ki bi obravnavali različne nemarksistične historiografi je ali vsaj eno izmed njih. A 
tudi tedaj bi bila označba nepopolna: danes obstaja toliko različnih marksizmov, da s pri-
devnikom ‘marksistične’ nismo povedali kdo ve kaj v smislu določitve.

Vendar pa obstaja možnost, da ima naslovna karakterizacija neki smisel; mislim pa, da 
ni bil mišljen prav v tem smislu, in upam, da se nisem uštel, sicer bi bilo sodelovanje marsi-
koga povsem nesmiselno. Naslov bi imel smisel kot obredna formula (kot vdanostna izjava), 
ki potiska zgodovinopisje v naročje neke določene ideologije: zatekati se v okrilje ideologije 
pa za znanost vselej pomeni izogniti se svoji lastni problematiki in problematičnosti.

To, kar pravim, ni nikakršno izzivanje kogarkoli, pač pa zgolj poskus, skicirati nekaj 
epistemičnih razmejitev. Dovolite mi, da poskušam razložiti: nekateri teoretiki oz. znan-
stveniki – med njimi tudi zgodovinarji (Duby) – ki skušajo nadaljevati Marxovo izročilo, 
ne marajo, da bi jih imeli za marksiste, ker se jim zdi, da bi se ta označba bolj prilegala čla-
nom kluba Marxovih oboževalcev in posnemovalcev, ki s ponavljanjem formul uganjajo kult 
in Marxovo znanost spreminjajo v ideologijo. Za nekatere izmed njih (Althusser, Balibar) 
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obstajajo le tri ali štiri v strogem pomenu besede, in sicer: matematika, fi zika, zgodovinski 
materializem ali zgodovina in (morebiti) psihoanaliza. To so štiri velike konceptualizacije 
realnosti, katerih spoznavni predmeti se radikalno razlikujejo. Morebiti bi se dalo razpra-
vljati o tem, ali je ta seznam preveč skrčen – vendar obstajajo znani dobri argumenti –, 
vendar zdaj ne bi govoril o tem. Rekel bi le, da se mi zdi izraz zgodovinski materializem kot 
sinonim za zgodovinsko znanost bolj legitimen kakor marksizem, in sicer zato, ker pomeni 
teoretsko stališče oziroma prijem, ne pa ideološke podrejenosti. Ta razloček se mi zdi zgolj 
lepoten.

Naj poskusim to tezo nekoliko pojasniti. Predmet historiografi je ima precej drugačno 
naravo kakor predmeti t.im. eksaktnih znanosti. Zgodovinopisje bi lahko zelo na splošno 
označili kot znanost o družbenih spremembah. A to, iz česar zgodovinska znanost izdeluje 
svoj spoznavni predmet, surovina, s katero ima opraviti, so viri, tj., podatki ali dejstva, ki so 
že rezultati neke ideološke predelave, ali, če hočete, ki so vselej že ideološko posredovani. 
Že registriranje krstov namesto rojstev v matičnih knjigah je močan ideološki fi lter, kaj šele 
pravni ali upravni dokumenti in komentarji. Historiografi ja mora potemtakem svoj objekt 
obnoviti, ga izdelati na podlagi njihovih ideoloških podob, ki so zgodovinski material.

Druga posebnost zgodovinske znanosti je ta, da je kot humanistična ali družbena veda 
veliko bolj podvržena, celo prepojena z aktualnimi ideologijami kakor t. im. eksaktne zna-
nosti. Ideološka konjunktura, tj., strukturirane ideološke razmere, postavlja matematiki in 
naravoslovju spoznavne meje, ki so videti kot notranje blokade teh znanosti. V zgodovino-
pisju pa sam interpretacijski model pripada kateri izmed ideologij iz ideološke konjunkture, 
tako da je ideološki interpretacijski model notranja organizacija historiografskga diskurza, 
ki opredeljuje eksplikativne ali demonstracijske postopke in spoznavne interese zgodovi-
nopisja. Če ideološko konjunkturo sestavlja več relativno avtonomnih globalnih ideologij 
(svetovnih nazorov), ki zastopajo različne družbene interese, obstaja tudi več historiografi j 
in konkurenca med njimi.

Ideološki interpretacijski model je edini, ki ga ima historiografi ja na voljo, in zatorej 
ideologije ni mogoče imeti za nekaj, kar bi bilo zunaj zgodovinopisja, kakor je do neke mere 
zunaj eksaktnih znanosti. Pa bi bilo vendarle napačno, če bi zgodovinsko znanost imeli kar 
za ideološko interpretacijo zgodovine.

Za razredne ali globalne ideologije je življenjsko vprašanje, ali se lahko formulirajo v obliki 
interpretacije zgodovine. Od tega je namreč odvisna strateška pozicija razreda v boju za oblast 
v družbi. Seveda zadeva ni tako preprosta, kakor jo tukaj prikazujem: mogoče je, denimo, to, da 
gre za ideologijo frakcije razreda, pa tudi to, da postane določena zgodovinska forma razredne 
ideologije ideologija socialne kategorije, ki ni del razreda, ki pa gospoduje družbi v njegovem 
imenu, pri čemer zastopa zlasti svoje lastne interese. Vendar ti zapleti ne spremenijo odločilno 
delovanja ideologije. Če se kakšni razredni ideologiji posreči, da splošno uveljavi svojo interpre-
taciji zgodovine, se s tem oblika gospostva, ki je specifi čna za ta razred, predstavi kot kvintesen-
ca, takorekoč kot telos zgodovine. S tem dobi razredno gospodarstvo naravo legitimnega druž-
benega reda. Ideološki interpretacijski modeli so namreč vselej tehnološki: vsa zgodovinska 
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dogajanja interpretirajo tako, kakor da nujno vodijo prav v določeno formo in nikakor drugam. 
Drugače povedano: ideološke interpretacije zgodovine ne analizirajo in ne interpretirajo zgo-
dovinskih situacij samih na sebi, ne zanima jih globalna struktura posameznih zgodovinskih 
situacij in spremembe v njej, temveč zgolj tisto, kar je mogoče uvrstiti v vzročen, evolucijski ali 
drugačen teleološki niz, s katerim se legalizira in utemeljuje obstoječa družbena forma.

Sprememba interpretacijskega modela z vidika znanstvenosti historiografi je ne pome-
ni veliko. Pomeni lahko, da je nov interpretacijski model zmožen inkorporirati druga zgo-
dovinska dejstva, vendar nujno hkrati izloči nekaj takih, ki jih je zajel prejšnji interpretacij-
ski model. Dokler historiografi ja ne izrabi vseh možnosti novega interpretacijskega modela, 
se ne počuti utesnjeno, vendar pa se to prej ali slej zgodi. Sleherni nov interpretacijski model 
je najprej sprejet kot razodetje, postopoma pa se spremeni v prisilni jopič, denimo že zato, 
ker se akumulirajo podatki, ki jih ta model ne more interpretirati.

To gibanje historiografi je od interpretacijskega modela do naslednjega interpretacij-
skega modela – od poraza do poraza – nemara ne vodi h končni zmagi, zato pa kaže, da 
obstaja neka nerefl ektivna ali šibko refl ektivna anatomija zgodovinske znanosti: zaradi te 
avtonomije je historiografi ja doslej preživela vse svoje interpretacijske modele.

Zdi pa se mi – vsaj tako sem razumel francosko novo zgodovino –, da ta logika izbijanja 
klina s klinom ni imanentna logika zgodovinske znanosti. Zgodovinska znanost je, kakor 
vsi družbeni ali kulturni pojavi, tudi sama zgodovinska, se pravi, podvržena spremembam 
različnih vrst. Zdi se, da se z novo zgodovino dogaja precej usodna sprememba – episte-
mološka sprememba zgodovinopisja. Mogoče je celo govoriti o treh etapah te spremembe, 
in sicer: v prvi etapi (Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernard Braudel) je šlo za preusmeritev 
interesa od evolucionistične ali progresistične zgodovine k analizi zgodovinskih situacij; v 
drugi etapi so se zgodovinarji ob raziskovanju družbene raznolikosti in kompleksnosti zgo-
dovinskih situacij ogradili od vseh ideoloških interpretacij z marksizmom vred in na račun 
misli pustili vnemar »smisel« (uporabnost) svojega početja (Nora, Le Goff , Duby, Aries, 
Chaunu); v tretji etapi vidijo vsaj nekateri zgodovinarji (Vidal-Naquet, J.-L. Flandrin) v 
Marxovi historiografi ji prednico, ne pa model ali vzor nove zgodovine. Ta sprememba se 
seveda ne omejuje na francosko novo zgodovino, le da je drugje manj množična in manj 
institucionalizirana (denimo S. Mazarino in E. Garin v Italiji).

Ta sprememba se kaže na dveh pomembnih ravneh: 
(1)  s tem, da pri interpretaciji dokumentov in drugih virov sodeluje cela vrsta 

raziskovalnih postopkov, ki doslej niso bili aplikabilni na ta zgodovinski 
material, ker se pač njihova aplikacija ni ujemala z interpretacijskimi mo-
deli zgodovine. Vendar ne gre za interdisciplinarizem, temveč za to, da 
zgodovinarji uporabljajo raziskovalne postopke, ki jih uporabljajo tudi 
druge družbene ali humanistične vede. Rezultati te spremembe so po spo-
znavni vrednosti presenetljivi: v horizontu zgodovinskega raziskovanja so 
se pojavila dejstva in rekonstrukcije situacij, ki so bili na prejšnji stopnji 
historiografi je sekundarni ali pa so veljali za nemogoče ali neobstoječe; 
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(2)  kompletna rekonstrukcija zgodovinske situacije omogoča interpretacijo, 
ki ni zavezana ideološkemu interpretacijskem modelu – ta se spremeni 
v material, ki ga je treba vselej sproti interpretirati – pač pa je zavezana 
raziskovalnim postopkom.

To pomeni, da je mogoče eksplicirati znanstveno avtonomijo zgodovinopisja prav v 
tem, da se med zgodovinsko znanostjo in ideološkim interpretacijskim modelom vzpostavi 
distanca, to se pravi, s tem, da se ta interpretacijski model podvrže raziskovalnem postop-
ku, ne pa s tem, da zgodovinarji z njim polemizirajo ali ga zavržejo. Zgodovinska analiza 
se mora nanašati na objekt raziskave, hkrati pa še na interpretacijski model, od katerega se 
ločuje. Najbolj eksplicitno postavitev problematike v tem smislu in hkrati čisto formalizira-
no vzpostavitev notranje distance v historiografi ji sem našel v knjigi Santa Mazarina Zaton 
antičnega sveta.

Zdaj se lahko spet oprem na Marxa in se vprašam, komu raziskovanje kompleksnih 
zgodovinskih situacij ni v prid ali ga celo ogroža? In edini odgovor, ki ga vem, je ta: tistemu, 
ki mora prek zgodovine izdelati legitimnost svoje družbene oblasti ali pa v določeni inter-
pretaciji zgodovine vidi jamstvo za svoj privilegiran položaj v družbi.

Zgodovinopisje je tako kakor vse humanistične in družbene vede konstituirano kot 
paradoks. In prav v tej posebni konstituciji, ki je ušla pozitivističnim kritikom historiogra-
fi je, tiči po mojem mnenju njegov čar in moč. Zgodovina je področje, kjer so incidenti in 
konfrontacije socialnih interesov na dnevnem redu tako na ravni zgodovinskega dogajanja 
in njegovega ideološkega predstavljanja, kakor na ravni zgodovinopisja. Socialni interesi 
so navsezadnje predmet historiografi je, medtem ko so forme teh interesov njena surovina 
(empirično gradivo). Nikoli namreč nimamo opraviti z družbenimi razmerji, interesi itn. 
v surovem stanju, sleherna družbena konstitucija (formacija) je že sama po sebi ideološka 
forma, saj je ni mogoče najti zunaj vselej ideološke podobe, ki jo ima družba o sebi. Prvi 
paradoks je potemtakem ta, da lahko skozi svoj ideološki interpretacijski model vidimo 
v zgodovinskih interpretacijskih modelih nek smisel. Zato je zgodovinska (družboslovna 
ali humanistična) resnica tako ambivaletna in nestabilna, zlasti pa nikoli ni vsa resnica niti 
o enem dejstvu. To, kar zdajle pravim, ni nobena moderna modrost, nekaj takega je pred 
dobrimi štirimi stoletji povedal Nicolas de Cusa.

Drugi paradoks je ta, da je zgodovinopisje kljub vsem objektivističnim in nevtralnim 
držam vselej pristransko, se pravi, je vselej na strani nekoga, natančneje, na strani nekega 
interesa, in nasprotuje drugim interesom. Vselej, tudi takrat, ko se zdi čisti akademizem, 
je vpleteno v aktualno socialno življenje, natančneje, v idejne boje – na tem bojišči pa ni 
prostora za nevtralne in oddaljene opazovalce, čeprav se udeležencem včasih zdi, da uživajo 
ta dvomljivi privilegij.

Ne razumite me narobe, ne zagovarjam partijskosti zgodovinske znanosti v stalini-
stični redakciji – ta je zainteresirana banalizacija in razvedrotenje čiste resne epistemološke 
problematike, ki sta sama vredna resne historiografove obravnave. Pač pa hočem reči, da je 
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diskurz zgodovinarja vselej omogočen z nekim spoznavnim stališčem, ki je hkrati pozicija 
v idejnem merjenju sil. To merjenje sil pa zahteva neki socialno ali, če hočete, kulturno pri-
vilegiran prostor, ki mu jaz pravim instanca javnosti. Drugače rečeno: če v kakšni družbi ni 
instance javnosti, v tej družbi ni mogoča humanistična vrednost, kakor ni mogoča niti poli-
tika v pravem pomenu besede. O tem priča že literana ali retorična forma historiografi je.

Kolikor se družbene in humanistične vede dičijo z matematizacijo in dopuščajo, da in-
terpretacijo nadomesti eksplikacija, tj., kolikor je besedilo le pojasnjevanje kvantifi kacijskih 
operacij, se te vede spreminjajo v čiste oblastne (kontrolne) tehnike (poročila), se odrečejo 
svoji naravi in seveda ne potrebujejo instance javnosti, pač pa, denimo, razne odbore, sku-
pnosti, organizacije ipd. Instanca javnosti namreč vsebuje kriterije, ki so minimalni pogoji 
za to, da se kakšen diskurz lahko pojavi na javnem prizorišču, in hkrati deontologija javnega 
nastopanja: denimo, da velja moč dokazov, ne pa dokaz moči.

Historiografi ja ima potemtakem čisto od blizu opraviti z ideologijo, ki je bodisi njen 
lastni interpretacijski model, bodisi njen predmet. To pomeni, da vselej zastopa neki druž-
beni interes, ali natančneje, realizira potrebo nekega družbenega subjekta, da si pridobi 
zgodovinsko legitimnost, ta pa je orožje v razrednem boju. Hkrati pa vselej nastopa – to je 
njena condicio sine qua non – na javnem prizorišču, četudi gre zgolj za prizorišče kulturne 
javnosti, kjer se interesi merijo s prepričljivostjo argumentov. Ta javnost pa učinkuje tudi 
na samo historiogfafi jo: od nje zahteva, da kar naprej presega izhodiščno pristranost, sicer 
v konkurenci diskurzov o zgodovini nima nikakršne možnosti. Historiografi ja je prav zato 
prisiljena vzpostaviti distanco do svojega lastnega interpreteacijskega modela – ne le kri-
tično distanco, pač pa distanco avtorefl eksije – in prav zaradi te distance lahko govorimo o 
zgodovinski znanosti. Francoska nova zgodovina pravzaprav ni storila nič drugega, kakor 
da je to notranjo distanco zgodovinopisja dojela kot eksistenčni pogoj in s tem zmanjšala 
determinacijsko moč ideologije: interpretacijski model sicer še zmerja nujno izhaja iz zgo-
dovinarjevega ideološkega stališča, zato pa spoznavni kriterij, ki so se uveljavili prek instan-
ce javnosti, spreminjajo spontani ideološki interpretacijski model v motiv zgodovinarjevega 
delovanja, v motiv, ki ga rezultati daleč presegajo.

Pri nas je dokaj nesporno v veljavi, vsaj na področju nacionalne zgodovine, določen in-
terpretacijski model: je teleološki in selekcionira zgodovinska dejstva po nekem kriteriju, ki je 
bolj zvezan z njegovo konstitucijo kakor z zgodovinsko realnostjo. Gre za Speransov model 
nacionalne zgodovine. Ne trdim, da je bil in da je ta model docela neploden in da se besedilo 
Razvoj da zreducirati zgolj na ta model, še manj pa, da ta model ni imel svoje pomembne vloge 
v razvoju slovenske historiografi je. Pač pa pravim, da zdaj in tukaj že učinkuje zlasti kot ideo-
loški interpretacijski model, zdi se mi, da ne njegova vloga v slovenski historiografi ji ne njegova 
znanstvena validnost nista zares raziskani, z izjemo Grafenauerjevega kritičnega prikaza v 
Zgod. časopisu leta 1970. Vsaj jaz ne poznam nobene študije, ki bi se s tem nedvomno resnim 
problemom ukvarjala, manjka pa tudi kritična izdaja Razvoja. Vsiljuje se mi vprašanje, ali je 
mogoče v zgodovinopisju danes brez take refl eksije sploh uporabljati to Kardeljevo delo. 

No, to je le ilustracija k tezam, ki sem jih skušal predstaviti.
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 Drago B. Rotar

DVE »DISKUSIJI« BREZ ODMEVA IN
UČINKOV V POLJU ZGODOVINOPISJA (2):

2. Marginalija k razpravi o razmerju 
med zgodovinopisjem in etnologijo*1

Ne bom ponavljal, kar je obče znano o zgodovini humanističnih in družbenih ved, 
še manj pa tisto, kar vemo o »konkretni« zgodovini historiografi je in etnologije na Slo-
venskem, kjer si obe stroki lastita istega očeta. Linhart ni nikakor izumil ne zgodovine ne 
etnologije, pač pa je na Kranjskem predstavil neko določeno formo humanistične vednosti, 
in sicer tisto formo, ki ji pravimo razsvetljenska historiografi ja ali antropologija. Izdelal je 
tudi projekt za ustrezno raziskovalno dejavnost, ta predstavitev in ta projekt naj bi botrova-
la današnjim nejasnostim pri razumevanju pristojnosti med zgodovinopisjem in etnologijo. 
Zdi se mi, da današnjih grehov ni mogoče prevaliti na velikega moža, še bolj pa se mi zdi, 
da z iskanjem očeta ne rešujemo ničesar.

Seveda ne mislim, da je mogoče aktualne probleme odpravljati na podlagi empirične 
sedanjosti in iz nje izvajati nekakšne načrte ali projekcije za prihodnjo diferenciacijo huma-
nističnega oz. družbenega področja. Kaj takega bi bilo, vsaj po mojem mnenju, cenen volun-
tarizem, ki bi vodil v specializacijske zagate, ki jih v precejšnji meri že nekaj časa okušamo. 
Narobe, zavzevam se za zgodovinsko obravnavo problemov v zvezi z obstoječo razmejitvijo 
humanističnega in družboslovnega področja. Vendar zgodovine ne razumem kot genea-
logijo ali biografi jo strok, temveč kot zgodovino produkcije konceptov. Epistemologija in 
zgodovina znanosti sta konec koncev eno in isto, zgodovina ved pa ni nekaj, kar bi lahko 
preprosto izbrisali iz današnjega stanja ved, kakor si marsikateri »specialist« utvarja. Naro-
be, prav zgodovina nam – v smislu, ki sem ga nakazal – omogoča, da vzpostavimo teoretsko 
ali spoznavno distanco, ki nam sicer ne omogoča, da izstopimo iz današnjih razmer, pač pa, 
da jih razumemo in racionalno učinkujemo nanje.

Od tega pa smo očitno še daleč. Ni namreč jasno, na čem temeljijo današnji razločki 
med družboslovnimi oz. humanističnimi strokami, celo to ni jasno, zakaj sploh govorimo 
o humanističnih in družbenih vedah. Ne vemo, na primer, zakaj sociologijo, ekonomijo, 
pravoznanstvo itn. uvrščamo v družboslovje, zgodovino, etnologijo, arheologijo pa v huma-
nistiko. Opredelitve objektov, empiričnih objektov oz. področij, ki naj bi bile podlaga za to 
razlikovanje, so preprosto nevzdržne: ahistorična sociologija je klavrna zadeva, zgodovina, 
ki ne bi tako ali drugače zadevala družbeno realnost, in etnologija, ki ne obravnava ne so-
cialnega ne zgodovinskega ”materiala”, ni mogoča. Nobena izmed teh strok nima specifi čne 
*   Objavljeno po članku v knjigi Razmerja med etnologijo in zgodovino (gradivo s posvetovanja v Mariboru). Ljubljana, 

Znanstveni institut Filozofske fakultete in Partizanska knjiga, 1986.
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metode, vsaka uporablja celo zbirko raziskovalnih postopkov, rezultat vsake raziskava pa je 
interpretacija korpusa dejstev. Šlo naj bi za poudarke ali zorne kote, toda, ali se zorni kot oz. 
poudarek ne spremeni veliko bolj, če preidemo npr. od zgodovine družine k zgodovini zna-
nosti, kakor pa če preidemo od zgodovine družine k sociologiji družine? Zato se sprašujem, 
ali niso močnejši razlog za današnje težnje po drobljenju oz. specialistični diferenciaciji hu-
manističnega področja neprimerni institucionalni okviri kakor pa narava in prijemi samih 
strok. Ali niso ti institucionalni okviri, ki jih nočemo ali ne moremo postaviti pod vprašaj, 
glavni razlog za disperzijo vsega znanstvenega področja in za arbitrarno razumevanje, ki 
ovira znanstveno delo na njem?

Če na to vprašanje odgovorimo pritrdilno, si moramo odgovoriti še vsaj na dve vpra-
šanji, in sicer:

Kako je prišlo do te delitve področja?
Kako je mogoče, da se ta delitev kaže kot delitev, ki so jo proizvedle same vede?

Pri odgovoru na prvo vprašanje je seveda manj zanimiva čista kronologija, ki bi opi-
sovala nastanke in razvoje posamičnih ved. To nikakor ne pomeni, da je mogoče shajati 
brez take kronologije, reči pa hočem, da je taka kronologija le začetek raziskovanja zgodo-
vinske konstitucije današnjega družboslovja oz. humanistike. Bolj zanimivo je ugotoviti, 
kakšni socialni oz. ideološki mehanizmi so bodisi povzročili delitev bodisi preprečevali, 
da bi se nove koncepcije vključevale v tradicionalne stroke. Pri tem ne pridemo posebno 
daleč s konservativnimi ali progresističnimi tendencami v znanosti. Bolj zanimivo je, kaj 
pomenijo konservativizmi in progresizmi v posameznih zgodovinskih situacijah glede na 
spoznavna stališča in konceptualno zgradbo strok in glede na socialno-ideološko okolje. 
Konkretno bi se lahko vprašali, zakaj se v XIX. st. ob zgodovinopisju formirajo še socio-
logija, psihologija, antropologija in etnologija? Kakšno spoznavno vrednost imajo te vede 
glede na zgodovinopisje in zakaj jih ni bilo mogoče koncipirati kot specifi čne postopke 
zgodovinskega raziskovanja? Ko najdemo odgovore na ta vprašanja, se moramo spraše-
vati naprej: ali je spoznavna vrednost novih strok danes še zmeraj enaka in ali danes še 
obstajajo enako veljavni razlogi za tedaj nastalo delitev področja? Danes namreč postaja 
očitno, da ni več jasnih razmejitev med nekoč ”čistimi” področji, da pa se razmejitve med 
strokami reproducirajo zunaj strok, na ravni administracije, zlasti državnih organov in 
organizacij, ki fi nancirajo znanstveno delo in upravljajo z njim. Očitno je, da se spoznavni 
interesi humanističnih in družbenih ved ne ujemajo več z interesi upravljavcev, iz tega 
neujemanja pa izhaja kriza družbene oz. ideološke vrednosti humanističnih in družbenih 
ved. Z drugimi besedami: družbeni interes, ki ga zastopajo državni ali upravni organi, na 
večjem delu današnjega sveta ne vidi v družbenih in humanističnih vedah ničesar, kar bi 
mu bilo v prid, celo narobe, te vede dojema kot nekaj, kar ogroža njegovo legitimnost. Zato 
so te vede ponavadi prva žrtev t. i. nacionalnih varčevalnih politik na instucionalni ravni 
nosilcev znanstvene dejavnosti.
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Vrednotenje humanističnih oz. družbenih ved pa ni bilo vedno táko. Včasih je druž-
beni interes, interes vladajoče družbene skupine, videl v humanističnih oz. družbenih vedah 
instrumente svojega gospostva. Ugodniško razmerje je pravzaprav zamegljevalo naravo teh 
ved. Problem, ki ga je treba zdajle rešiti, je zagotovo naslednji: kaj se je odločilno spremenilo 
– dominanti družbeni interes ali pa humanistika oz. družboslovje. Če je pravilen odgovor, 
da sta se spremenila humanistika oz. družboslovje, se odpira nova vrsta vprašanj, ki se ti-
čejo narave te spremembe. Na primer vprašanje, ali gre pri teji spremembi za epistemično 
transformacijo, s katero se je vzpostavila nova znanost, ali pa gre, narobe, za regresijo in za 
obredno obnavljanje neke vednosti, ki ničemur ne rabi? Kateremu interesu pravzaprav rabi 
družboslovna oz. humanistična vednost? Komu koristi? Kateri družbeni subjekt (razred, 
sloj, skupina) se lahko danes s to vednostjo okoristi? Kakšno je razmerje tega družbenega 
subjekta z vladajočim družbenim interesom? Ta vprašanja nas privedejo v neposredno bliži-
no vprašanja, ki sem ga že formuliral, in sicer: kako je mogoče, da se aktualna delitev druž-
boslovnega oz. humanističnega področja kaže kot delitev, ki so jo proizvedle same vede: 
vprašanje je namreč v zvezi z naravo humanističnih oz. družbenih ved.

Pravzaprav bi radi govorili o nujnosti epistemologije. Najbrž pri nas ni docela neznana 
t.i. francoska epistemologija, vsaj njeni glavni predstavniki Bachelard, Koyre in Canguilhem 
najbrž niso docela nepoznana imena. Njihova epistemologija je v glavnem teorija in zgodo-
vina t.i. eksaktnih znanosti in naravoslovja. Iz nje imamo pojme, kakršna sta epistemološki 
prelom, epistemološka mutacija itn. Bachelard je za epistemološki prelom označil dogodek, 
s katerim se znanost proizvede iz ideologije oz. iz mitologije. Npr.: z Galilejevim epistemo-
loškim prelomom se iz kozmologije in astrologije proizvede astronomija. Epistemološki 
prelom je za Bachelarda točka, od katere ni več vrnitve v prejšnje stanje. Najbrž ni treba 
posebej poudarjati, da je taka epistemologija nasprotje pozitivističnim teorijam znanosti à 
la Popper.

Vendar je že v 50-ih letih postala predmet kritike v svojem neposrednem okolju. Kriti-
zirali in razvijali so jo zlasti francoski teoretiki, ki so izhajali iz dveh teoretskih formacij – iz 
althusserovskega marksizma in iz lacanovske psihoanalize. Lahko bi rekel, da se pravzaprav 
nobeno delo, ki je nastalo v okviru omenjenih teoretskih grupacij, ne izogiba epistemološki 
problematiki, dejal bi še, da je prav epistemološka preokupacija tisti element, ki je ti teoretski 
grupaciji vselej ločevala od strukturalizma. Vendar tu ni mesto za reševanje že sholastičnih 
sporov v zvezi s pomenom, privrženci in vrednostjo strukturalizma. Pomembno je, da sta 
obe segli tudi k nam in da so pri nas v teh smereh nastala precej kvalitetna dela s področja 
teorije ideologij. Precej manj pa je besedil, ki se ukvarjajo z zgodovino znanosti in epistemo-
logijo, še manj pa je takih, ki se ukvarjajo z epistemologijo družbenih oz. humanističnih ved. 
Po vsem videzu je pomanjkanje naša nacionalna posebnost. Celo idealističnih spekulacij je 
pri nas bore malo, kakor da se humanistične in družbene vede bojijo avtorefl eksije in kakor 
da je njihov kredo nepogojna konstruktivnost. To je huda inhibicija – tako vsaj uči zgodo-
vina znanosti. Pomeni, da te vede ne vedo, kaj delajo, a navzlic temu nekaj delajo. Kaj torej 
delajo in kaj skrivajo pred seboj?
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Odgovora seveda ni mogoče prinesti na pladnju, čeprav trditev, da ne vedo, kaj delajo, 
hote namiguje na Marxovo opredelitev funkcioniranja ideologije. Če namreč rečemo zgolj 
to, da družbene oz. humanistične vede konstituirajo ali reproducirajo neko ideologijo, smo 
presplošni in najbrž tudi prenagljeni. Ni namreč ene same ideologije in tisto, čemur v mar-
ksistični tradiciji pravimo vladajoča ideologija, je v resnici strukturiran skupek ideologij, je 
ideološka konjunktura. Ideološka konjunktura je ureditev, organizacija ideologij, ki ideolo-
gije hierarhično razvršča in jim hkrati daje posebno formo institucionaliziranih diskurzov.

To so dognanja althusserovske teorije ideologij. Vendar se v istem teoretskem hori-
zontu hkrati s konceptualizacijo ideološke konjukture oz. nadoločenosti – tj. protislovne 
konstitucije ideološke kunjukture, ki odloča o vrednosti posameznih ideologij, – pojavi pro-
blem tipologije ideologij.

Marksisti althusserovske smeri so od epistemologov prevzeli številne koncepte, med 
njimi epistemološki prelom, epistemološko mutacijo, epistemološko oviro, jih predelali in 
dopolnili z novimi koncepti. Pojem epistemološki prelom so dopolnili tako, da so ga pod-
vojili s konceptom epistemološki rez. Epistemološki prelom je zanje razcep, ki se zgodi v 
okviru ideologije, ne da bi se zato narava ideologije, njena ideološkost, spremenila. Episte-
mološki rez pa je vzpostavitev znanosti na področju ideologije, se pravi dogodek, s katerim 
se vzpostavi ireduktibilna razlika, potemtakem tipologija ideologij ni nekaj, kar bi bilo brez 
pomena za raziskovanje znanosti.

Althusser loči dva temeljna tipa ideologij, in sicer ideologijo nasploh, katere teoretska 
razdelava je koncept ideološke konjunkture in naddoločenosti, glavna deskriptivna značil-
nost pa ta, da sama zase nima zgodovine, tj., da je samoumevna in večna. Zgodovina je zunaj 
nje, je teorija njene produkcije, ki pa jo s tem, da ji vrača zgodovinskost, nujno spodnaša.

Drugi tip ideologije so praktične ideologije, kakršne so morala, pravo, religija, estetika 
itn. Te niso univerzalne in se v okviru ideologije nasploh spreminjajo, imajo zgodovino. Na 
primer: pravičnost je večna, pravo pa je zgodovinsko.

Althusserova tipologija se zdi docela zaprta in takšna bi dejansko bila, če bi ostali na 
ravni fenomenske deskripcije. Zato Althusser, še bolj pa teoretiki iz njegovega kroga – Bali-
bar, Regnault, Pêcheux, Herbert idr. – povezujejo tipologijo ideologij s konceptom družbene 
prakse. Družbena praksa ni univerzalna kategorija – ni ene družbene prakse, prav tako ni-
majo vse družbene prakse enakega dosega in analognega področja, skratka, ne gre za seštevek 
družbenih praks. Družbeni proces bi sicer lahko opisali kot snop ali skupek praks, v katere 
posegajo institucije in jim dajejo formo in smisel, vendar ta skupek ni matematična množica 
homogenih elementov, temveč struktura, to se pravi, hierarhična organizacija elementov, ki 
niso homogeni. Institucionalen poseg v družbene prakse pa se imenuje diskurz. Skratka, 
sleherna družbena praksa je vselej že institucionalizirana, oblikovana in strukturirana – to 
je njen eksistenčni pogoj. Institucionalizacija, forma in struktura so način, kako je družbena 
praksa navzoča v tem, kar imenujemo družbeni korpus, družbena formacija ali ideološka 
konjunktura. S tem problematika sicer še ni zadosti predstavljena, vendar ne bom nadaljeval 
v tej smeri. Dodal bi le, da je znanost o diskurzu prav zato hkrati še znanost o ideologiji.
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Althusserovima tipoma ideologij – ideologij nasploh in praktičnim ideologijam – 
ustrezata dve vrsti družbenih praks, in sicer politične prakse, ki urejejo razmerja gospo-
stva oz. oblastna razmerja, in tehnične prakse, ki urejajo in opravljajo produkcijo ljudi in 
stvari. Na podlagi tega ujemanja se je mogoče lotiti problema forme ideologije. Tehnične 
prakse imajo očitno vselej neko formo, ki se kaže kot razmerje med ljudmi, kot socialno 
razmerje v produkcijskem procesu ali kot spolno razmerje, ta razmerja so empirična 
razmerja. Diskurz, ki jih regulira in jim daje formo, je diskurz empirije: ideologije, ki 
urejajo tehnične prakse, imajo empirično formo (pravila obnašanja, pravila producij-
skega postopka, neposredni cilji produkcije itn.), politična praksa pa ima tendenco, da 
bi bila univerzalna, tj., da bi unifi cirala, kontrolirala in oblikovala ves družbeni korpus. 
Ideologija, ki ji to omogoča, ki ji daje podobo in smisel, je spekulativna ideologija (mi-
tologija, »fi lozofi ja«, nazor). Tako je sleherna ideologija materialna sila, kolikor ureja 
kako družbeno prakso; to, da ureja neko družbeno prakso, pa jo pravzaprav šele naredi 
ideologijo. Fikcija potemtakem ni ideologija. Spekulativne ideologije so pri tem nujni 
okvir empiričnih ideologij, ki so jim podrejene vsaj na dveh točkah: spekulativne ideo-
logije kapitalizirajo rezultate tehničnih praks in odločajo o naravi družbenih razmerij 
(oblastnih, lastninskih razmerjih) v okviru tehničnih praks oz. o zgradbi in delovanju 
empiričnih ideologij.

Tako povezavo je težko odkriti v svoji lastni sinhroniji, ker je pač tako rekoč naravna 
lastnost ideologije, da je videti samoumevna, zatečen red stvari. Zato pa je povezava to-
liko očitnejša – celo sodobnikom – v času prehajanja iz ene družbene formacije v drugo. 
Omenil bom zgodovinski zgled, ki je splošno znan: hkrati z uveljavljanjem denarne eko-
nomije in trgovskega kapitala na začetku novega veka se je spremenilo pojmovanje časa. 
Namesto z deli dneva imamo opraiti z urami in kronometri, namesto s t.i. naravnim de-
lovnim ritmom pa z delovnim časom, ki ga merijo z abstraktnimi enotami, pridobljenimi 
z matematično operacijo. Abstraktne časovne enote postanejo enote dela, ustreza pa jim 
enota cene delovne sile. Delovni čas postane okvir organizacije dela, tj. okvir delovnega 
procesa, ki preneha proizvajati uporabne predmete in začne proizvajati blago. Hkrati raz-
pade rokodelski paternalizem, nadomesti ga mezdno razmerje med lastnikom in delav-
cem. ”Nazorski” okvir te spremembe, spekulativna ideologija, ki je vodila to spremembo, 
je meščanski utilitarizem.  

Za to, kar hočem povedati, pa je najzanimivejše to, da marksistična epistemologija, 
ki trdi, da se znanost sproducira z epistemološkim rezom na področju ideologije, s čimer 
se vselej loči od ideologije, dokazuje, da so t.i. naravoslovne znanosti nastale na področju 
tehničnih ideologij, medtem ko naj bi na področju spekulativnih ideologij, ki so forme po-
litične prakse, obstajale humanistične in družbene vede, ki pa se niso ali se niso povsem 
ločile od ideologije na svojem področju. Epistemološki rez se je sicer izvršil na dveh točkah 
– s historičnim materializmom in s psihoanalizo – vendar področje še naprej obvladujejo 
regresivni diskurzi ved, ki so toliko bolj regresivni, čim bolj se podrejajo scientističnemu 
idealu. Ta ideal naj bi bil ideološka podoba eksaktnih znanosti.
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Vsekakor je pomembno tole: ob tehničnih in političnih praksah, katerih druga stran 
so empirične in spekulativne ideologije, obstajajo še posebne prakse – znanstvene oz. teo-
retske prakse, ki so sicer izšle iz ideologij na svojih področjih, nimajo pa druge strani, ki bi 
bila njihova regulacija. Nanašajo se sicer na svojo ideologijo – tudi same nase kot na ideo-
logijo – in na druge družbene prakse, ni pa jih mogoče z njimi enačiti. Celo spekulativna 
ideologija, ki oformlja družbeni proces kot skupek praks, lahko vanje posega le od zunaj, 
lahko jih pospešuje ali zavira, ne more pa spremeniti njihove narave.

Prvi produkt epistemološkega reza, s katerim se iz ideologije proizvede znanost oz. 
teorija, je spoznavni objekt, ki nadomesti realni objekt empirične ideologije (npr. ogenj na-
domesti s konceptom kemijske sinteze), torej je ključno vprašanje pri sleherni diferenciaciji 
znanosti vprašanje spoznavnega objekta, nato pa še vprašanje njegove metodične reproduk-
cije – verifi kacije. Če torej hočemo izvesti diferenciacijo med družbenimi oz. humanistični-
mi vedami, ki bi temeljila na naravi teh ved, moramo prej rešiti še nekaj problemov:

–  odgovoriti na vprašanje, kakšna je narava teh ved, na to vprašanje je mogoče 
odgovoriti šele, ko smo zmožni dati konceptualno – neempirično, nedeskr-
riptivno – defi nicijo predmeta teh ved;  

–  ugotoviti, na čem temelji sedanja delitev družbenih oz. humanističnih ved, 
če se pokaže, da jih ni mogoče izpeljati iz spoznavnega objekta;

–  raziskati, kaj v samih vedah podpira delitev, ki ni zgolj delitev dela, pač pa 
predvsem delitev ozemelj;

–  ugotoviti, kakšno spoznavno vrednost imajo t.i. sodobni prijemi v humani-
stičnih oz. družbenih vedah (npr. matematični modeli, empirični razisko-
valni postopki, interdisciplinarizem ipd.).

Ne trdim, da je althusserovska epistemologija kamen modrosti, ki bo odpravil težave 
naših ved, pač pa skušam opozoriti na to, da je odprla polje problematike, ki ga ni mogoče 
ignorirati in v katerem morajo humanistične oz. družbene vede najti svoje odgovore. Epi-
stemologija kot postopek ali prijem, ki bi ga od zunaj aplicirali na humanistične oz. druž-
bene ved, je bore malo vredna, kakor je kaj malo vreden uvoz metodologije brez notranjih 
razlogov stroke. Problematika, ki jo skušam predstaviti, ni metodološka, pač pa teoretska. 
Epistemologija je teorija, ki se oblikuje v okviru sleherne vede kot njena notranja distanca, 
zaradi katere je zmožna preučevati samo sebe. Avtorefl eksija pa ni namenjena odpravlja-
nju napak in metodološkim popravkom, pač pa spoznavanju produkcije in reprodukcije 
spoznavnega objekta. Razmerje med vedami – dejansko razmerje, ne pa tegobe uglednih 
osebnosti s strokovnimi fevdi – ni stvar paktov, kupčij in osebnih razmerij moči, pač pa 
epistemične vrednosti ved.

Še nekaj bi rad pripomnil: če je res, da humanistične oz. družbene vede delujejo na 
področju spekulativne ideologije, ki je forma politične prakse, in če je res, da so zgolj snop 
diskurzov te ideologije, je nerazumljiv danes že drastično depriviran položaj večine teh ved 
– ki ga izvršuje spekulativna, tj. vladajoča ideologija – je mogoče ugotoviti vsaj to, katere 
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izmed njih bolj in katere manj reproducirajo spekulativno ideologijo, ki dominira v aktu-
alni ideološki konjunkturi. To seveda še ne pomeni, da so tiste vede, ki so bolj deprivirane, 
zato že bolj znanstvene ali teoretske. Vendar je to docela mogoče, kajti favorizirane vede se 
poskušajo obnašati kot tehnike družbene kontrole, se podrejajo kriterijem, ki jim po svoji 
naravi ne morejo ustrezati. Druga indikacija v to smer je preobrat, ki so ga na področju hu-
manističnih ved povzročila nekatera dela, zlasti v zadnjem desetletju. Gre predvsem za hi-
storiografska dela. Bistvo tega preobrata je v tem, da s prijemom, ki vsaj v delu družboslovja 
velja za presežnega in neuporabnega, npr. s fi lološkim prijemom, s primerjalno analizo itn. 
interpretacijo presega spoznanja t.i. empiričnega družboslovja (Foucault, Le Goff , Aries in 
drugi). Rezultat rigorozne refl ektirane analitične procedure je nepričakovan: v vsem obla-
stnem blišču in bedi se prikaže družbena funkcija empiričnega družboslovja: pokaže se, da 
v njem prevladujejo intence družbene kontrole nad spoznavnimi interesi.
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Drago B. Rotar

ALBERTO TENENTI IN NOVA ZGODOVINA*

Pričujoče besedilo ni nikakršna študija o nedvomno pomembnem in obsežnem opusu 
Alberta Tenentija,1 ampak poskus, da bi v temeljnih obrisih predstavili problematiko, ki 
se je ta opus dejavno udeležuje. To problematiko pa povzema besedna zveza, ki zveni kot 
paradoks in kot geslo hkrati: nova zgodovina (nouvelle histoire).

Če zgodovino razumemo kot »znanost o minulem«, se nam utegne ta besedna zve-
za zdeti nesmiselna, saj v okrilju tega pojmovanja »novejša zgodovina« pomeni časovno 
omejitev, pridevnik »novejša« se namreč nanaša na predmet »kronologija dogodkov«. Nova 
zgodovina bi tedaj lahko bila le zgodovina sedanjosti, ta pa ne sodi v pristojnost popiso-
valcev minulega, marveč v pristojnosti sociologov, ekonomistov, politikologov in podobnih 
strokovnjakov za »živo sodobnost«. Gre kajpak za tradicionalno delitev pristojnosti in za 
delitev področja družbenih in humanističnih ved, ki je hkrati s strokovnimi avtarkijami 
omogočala tudi udobno neproblematičnost: zgodovinarje je odvezovala od refl eksije njiho-
ve lastne ideološke in družbene pozicije, družboslovce, kolikor so intervenirali na politič-
nem področju, pa predvsem od zgodovinske konceptualizacije njihovih »dejstev«.

Vendar pri novi zgodovini ne gre preprosto za ekspanzijo na področja, ki po tradiciji 
– a ne tako stari, kakor se zdi na prvi pogled – ne sodijo med pristojnosti historiografi -
je: zgodovina sodobnosti je zgolj eden izmed učinkov globlje spremembe, ki je posegla v 
problematiko, prijeme in predmete zgodovinske vede. Izraz nova zgodovina potemtakem 
označuje epistemološko novost. Epistemološke novosti pa, kakor zvemo že pri Bachelardu, 
povzročajo nove razmejitve v samem znanstvenem področju. Zato nova zgodovina ni no-
tranja zadeva zgodovinopisja, druge družboslovne in humanistične discipline pa si bržčas 
ne morejo privoščiti razkošja, da bi bile do te spremembe ravnodušne. Avtarkija disciplin, 
katere učinek je med drugim specializacijski delirij v okviru posameznih disciplin (in mar-
sikatera »specializacija« se je uveljavila zgolj zato, da bi se izognili konfrontacijam v okviru 
ene problematike), sodi med učinke »empirične iluzije« in »pozitivističnega relativizma«, 
kajpak ob sodelovanju institucionalizacije posameznih disciplin.2

*   Gre za dopolnjen in nekoliko spremenjen članek, ki je bil prvič objavljen kot spremna beseda k prevodu dela A. TE-
NENTIJA, Občutje smrti in ljubezen do življenja v renesansi. Ljubljana, Studia humanitatis, 1987, str. 509–518.

1   Nekaj temeljnih podatkov o tem zgodovinarju je navedenih na koncu knjige A. TENENTIJA, op. cit., 1987.
2   Empirična iluzija temelji na domnevi, da metoda, prijem in konceptni aparat ne izhajajo iz epistemološke konstitucije 

posamezne znanosti, temveč iz posploševanja na podlagi empiričnih danosti, pozitivistični relativizem pa je nasledek 
domneve, da je mogoče posamezne realne predmete interpretirati zgolj subjektivno ali delno, se pravi, v skladu z interpre-
tovo optiko ali z vnaprejšnjim pojmovnim sistemom (cf. npr. R. ARON, Les Etapes de la pensée sociologique. Pariz, 1967, 
str. 510; Introduction à la philosophie de l'historie. Essai sur les limites de l'objectivité historique. Pariz, 1938; La Philosophie 
critique de l'histoire. Pariz, 1938, 1969²). Aronov relativizem je kajpak odmev koncepcij M. Webra; cf. P. VILAR, Mar-
xisme et histoire dans le developement des sciences humaines. Studi storici, letn. I, št. 5, 1960, str. 1008–1043. Prim. K. 
POPPER, Logik der Forschung. Dunaj, 1934 (angl. izd., London, 1959).
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Še pridržek: ne zagovarjamo interdisciplinskega diletantizma, ampak prav narobe: ta 
diletantizem se nam zdi neogiben korelat specialistične idiotije. Pars sicer lahko v retoriki 
in poetiki zastopa totum, a to je reprezentacija, ne pa spoznanje. Še več: totum, a totum ni 
seštevek parcialnih interpretacij, zato se nam tu interdisciplinarizem kaže kot obrambna 
reakcija tistih, ki se skušajo izogniti epistemološki spremembi.

Bržčas je pri humanističnih in družbenih vedah najbolj vznemirljivo, se pravi, najbolj 
problematično in hkrati mikavo to, da je celota zmerom konstrukt, ki je dosegljiv le skoz 
dele, da pa navzlic temu nobena parcialna obravnava, najsi parcialen prijem ali predmet, 
brez celote nima smisla. Gre za paradoks ali za protislovje?

Problem disperzije, ki povzroča disciplinske, področne, metodološke in druge speciali-
zacije XIX. in XX. stoletja, ima potemtakem bolj malo opraviti z »naravo materije«, toliko 
več pa z ideološkimi in institucionalnimi členitvami, ki obravnavano dejanskost zastirajo ali 
pačijo, spoznavne procese pa ovirajo. Ena izmed zaslug nove zgodovine je ta, da je dejan-
skost vsega humanističnega in družboslovnega področja privedla do čutno nazorne navzoč-
nosti. Ne gre le za to, da so se raziskovalni postopki ved, kakršne so sociologija, etnologija, 
lingvistika, demografi ja, psihologija, geografi ja, pa celo geologija in meteorologija, izkazali 
za produktivne v zgodovinopisju, ampak gre predvsem za to, da se je skozi to aplikacijo 
prikazala zgodovinska narava teh ved. In to v dveh pomenih: te vede so na eni strani same 
elementi zgodovine vednosti ali zgodovine mentalitet, na drugi strani pa so njihovi predme-
ti zgodovinski že zato, ker so civilizacijski ali družbeni.

Nova zgodovina je morebiti najpomembnejša, zagotovo pa najbolj očitna in najbolj uvelja-
vljena epistemološka sprememba na humanističnem in družboslovnem področju, ni pa edina. 
V okviru marsikatere discipline se namreč že dolgo uveljavljajo vzporedne tendence, morebiti 
gre celo za prav tiste tendence k znanstveni rigoroznosti, ki so v drugačnih ideoloških okoli-
ščinah, v času frenetičnih specializacij, producirale navidezno avtarkične strokovne sektorje, 
mejna področja, poddiscipline itn., danes pa začenjajo na novo organizirati vse področje.

Nova zgodovina potemtakem ni osamljen proces, ni pa niti nov proces. Že v 2. polovici 
XIX. stoletja je segmentiranje zgodovine zahtevalo celostne interpretacijske sheme, ki pa so 
jih največkrat nadomeščale ideološke sintetične vizije zgodovine epoh. Proti koncu stoletja 
so nastali prvi resni poskusi civilizacijske zgodovine – bizantološke študije Louisa Brehiera, 
»etnozgodovina« J. Huizinge, med njene »očete« sodijo M. Bloch, L. Febvre, S. Mazzarino, 
E. Garin, a tudi avtorji iz tako imenovanih pomožnih in spremnih disciplin, zlasti iz ume-
tnostne zgodovine, denimo E. Panofsky ali A. Chastel.

Novo zgodovino pravzaprav sestavljajo trije epistemološki procesi: novi problemi po-
stavljajo pod vprašaj samo zgodovino, novi prijemi spreminjajo in preobračajo tradicional-
ne razmejitve v okviru zgodovine, naposled pa se zaradi prvega in drugega v spoznavnem 
obzorju zgodovinopisja pojavljajo novi predmeti. Po dveh eminentnih predstavnikih nove 
zgodovine J. Le Goff u in P. Noraju gre zlasti za tele spremembe:3

3   Cf. J. Le GOFF, P. NORA, Presentation. Faire de l'historie, letn. I, Pariz, 1974, str. X sqq.
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Zgodovinarji se zavedajo relativizma svoje vede, to pa sili zgodovino, da se na novo 
opredeli. Ni več absolut zgodovinarjev iz preteklosti, ki so verjeli v božji načrt ali bili 
pozitivisti, temveč produkt situacije, se pravi zgodovine. Zaradi posebne narave vede, 
v kateri isti izraz označuje njen predmet in njo samo, ki niha med doživljeno in skon-
struirano zgodovino, se je zgodovinar, ki se je zavedel tega izvirnega razmerja, prisiljen 
vnovič spraševati o epistemoloških temeljih svoje discipline, zlasti pa o razmerju med 
svojo ideološko, družbeno in institucionalno pozicijo in svojim početjem. To kajpak ne 
pomeni, da je to razmerje lahko zgodovinarjev alibi: ne daje mu pravice, da bi v imenu 
nekakšnega linearnega determinizma zgodovino podrejal kriterijem ali zahtevam »tre-
nutka«. Zgodovinar ne sme preobrniti »povezave med produktom in mestom.«4 Izmikal 
bi se problemu, se zatekal k ideološkemu alibiju, če bi se skliceval na nekaj, kar je zunaj 
njegovega početja, na resnico, ki bi se izoblikovala drugače, zunaj postopkov, ki v zgodovi-
ni sleherni miselni sistem povezujejo z družbenimi, ekonomskimi itn. »mesti«. Taka di-
hotomija med tem, kar je počel, in tem, kaj je govoril, je vselej koristila vladajoči ideologiji, 
saj jo je varovala pred dejansko prakso. Zaradi te ideologije se zgodovinarjeva dognanja 
spreminjajo v nekakšno »teoretsko somnabulnost«. Tako v zgodovinopisju kakor drugje 
namreč praksa brez teorije nujno prej ali slej privede v dogmatizem »večnih vrednot« ali 
v apologijo »nečasovnosti«.

Produktuvna pa je teorija, ki povezuje prakso, se pravi teorija, ki na eni strani »odpi-
ra prakse v prostor določene družbe«, na drugi strani pa »organizira postopke, ki sodijo 
h kakšni disciplini«. Če pa zgodovino pojmujemo kot operacijo, jo skušamo v določenih 
mejah, ki se jim ni mogoče izogniti, razumeti kot razmerje med nekim določenim mestom 
(rekrutiranjem, okoljem, poklicem itn.) in analitičnimi postopki (disciplinami). To namreč 
pomeni, da je zgodovina del »dejanskosti«, ki jo obravnava in, da je to dejanskost mogoče 
dojeti kot »človeško dejanskost« oziroma kot »prakso«.5»Znanstveni diskurz«, ki ne go-
vori o svojem razmerju do družbenega »telesa«, namreč ne more artikulirati prakse, zato 
preneha biti znanstven. To je za zgodovinarja središčno vprašanje, saj je to razmerje do 
družbenega telesa prav predmet zgodovine. Potemtakem ni mogoče analizirati zgodovin-
skega diskurza brez povezave z institucijo, v razmerju do katere je organiziran, ali misliti na 
prenovo discipline zgolj s spreminjanjem konceptov in ne da bi prišlo do tega, da se hkrati 
spremenijo ustaljene razmere.6

4  Cf. M. DE CERTEAU, L'Operation historique. Faire de l'historie, letn. I, str. 3–11.
5  Ibid., str. 4.
6   S to epistemološko problematiko novega zgodovinopisja se ukvarjajo številna dela. Navedli bomo le najbolj produktivna: 

S. MOSCOVICI, Essai sur l’histoire humaine de la nature. Pariz, 1968; M. FOUCAULT, L’ Archeologie du savoir. Pariz, 
1969; P. VEYNE, Comment on ecrit l’histoire. Pariz, 1971; Ph. ARIES, Le temps de l’histoire. Monako, 1951; E. LA-
BROUSSE, Introduction, L’Histoire sociale. Pariz, 1967; H. D. MANN, L. Fevre, La Pensee vivante d’un historien. Pariz, 
1971; M. DE CERTEAU, L’Absent de l’histoire. Pariz, 1973; M. DE CERTEAU, Une epistemologie de transition: P. 
Veyne. Annales E.S.C., letn. 27, 1972, str. 1317–1327; F. BRAUDEL, Leçon inaugurale au College de France. Pariz, 1950; 
F. FURET, L’Histoire quantitative et la construction du fait historique. Annales E.S.C., letn. 26, 1971, str. 68, ponatis v 
Faire de l’histoire, letn. I.; F. BRAUDEL, Ecrits sur l’histoire. Pariz, 1969; P. CHAUNU, Histoire quantitative et histoire 
serielle. Cahiers Vilfredo Pareto, 3, 1964, str. 165-175.
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Dejali smo že, da na zgodovinsko vedo pritiskajo družbene vede, postopki teh ved pa 
so kvantifi kacijski, tako ima zgodovina poleg že omenjenih pridobitev za te vede še vlogo 
laboratorija, v katerem je mogoče opraviti vse nemogoče eksperimente, zlasti pa preizkusi-
ti raziskovalne postopke. Zato nova zgodovina opušča impresionistično interpretacijo in 
uporablja statistiko, v dokumentaciji pa se opira na številne podatke, ki jih je mogoče kvanti-
fi cirati. Navzlic ugovorom »tradicionalistov«, češ da zgodovina s tem opušča humanistično 
izročilo, ki sega tja v srednji vek, če ne kar v grško antiko, se to v resnici ne dogaja: kriteriji, 
ki se uveljavljajo v novo zgodovino, so nemara celo bliže predfi cinovskem humanizmu kakor 
prijemi »tradicionalne« zgodovine.

Najpomembnejše pa se zdi to, da je teorija zgodovine integralen del zgodovinarjevega 
početja, nekako condicio sine qua non njegove znanosti, ne pa za zgodovinopisje zunanja 
fi lozofi ja zgodovine, fi lozofska refl eksija, ki se zgodovinopisju dodaja: tradicija fi lozofskih 
konceptualizacij zgoodovine, ki sega od Vica prek Hegla in Croceja do Toynbeeja, ni več 
teoretski alibi zgodovinopisja, ne ponuja več teoretskega alibija, ki bi zgodovinarjevo delo 
zapiral v varno zavetje deskriptivnega pozitivizma in a priori relativnih, se pravi, arbitrarnih 
interpretacij. Ob že omenjeni epistemološki problematiki, ki postavlja avtorefl eksivni mo-
ment vede na odločilno mesto, je pridobitev nove zgodovine tudi nova vrsta kritičnosti do 
»materiala«: tisto, čemur pravimo zgodovinski podatek, zgodovinsko dejstvo ali zgodovin-
ski dogodek, je dojeto kot produkt ali učinek vsaj dveh interpretacijskih mrež: tiste, katere 
produkt je vir, in tiste, v kateri se producira zgodovinarjev diskurz.

V tem smislu je nova zgodovina reakcija zgodovinske vede na obstoj drugih ved, zlasti 
družboslovnih, na njenem področju. Te vede so povzročile, da se je področje zgodovine 
razširilo, zgodovina pa dodaja »dejstvom« ali »danostim« moment zgodovinske produkcije 
in kontekstnosti. Reakcija nove zgodovine ni averzija, ampak rekonceptualizacija in pove-
zovanje. Denimo: socialna zgodovina ni več mogoča brez zgodovine družbenih predstav, se 
pravi, brez zgodovine ideologij in mentalitet. Zato potrebuje teoretski aparat, ki konceptu-
alizira razlike med družbeno realnostjo in njenimi diferenciranimi podobami. Navsezadnje 
obstaja ta realnost zgolj skozi te podobe, to pa pomeni, da jo je treba rekonstruirati. Navse-
zadnje ni dokumentov, ki bi kazali družbena razmerja, ki še ne bi bila predelana v predstave 
in podobe, ki še ne bi bila interpretirana, se pravi spremenjena.

Spremeni se sama opredelitev zgodovinske vede: nova zgodovina sama sebe ne opre-
deljuje kot »znanost o minulem«, ker je razloček med minulim in sedanjim navsezadnje 
arbitraren. Enako kakor je arbitraren, denimo, razloček med počasno zgodovino »ne-
zgodovinskih« družb ali družbenih skupin zunaj zgodovine, ki so privilegirano področje 
kulturne antropologije in etnologije. Pomembna inovacija je tako imenovana zgodovina 
sedanjosti. Vendar to časovno podaljšanje predmeta zgodovine ni edina sprememba v poj-
movanju časa. Pojavila se je namreč nova koncepcija zgodovinskega časa, ki je zmožna 
ločevati in hkrati pertinentno povezovati posebne zgodovinske čase različnih družbenih 
skupin, hkrati pa upoštevati različna gibanja časa in podobe časa na posameznih družbe-
nih sektorjih.
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Spremeni se tudi pojmovanje pertinentnega dokumenta: pisni dokumenti niso edi-
ni vir spoznaj, pridružili so se jim likovni, literarni, mitološki, folklorni, tehnični in drugi 
dokumenti, ki jo zanje v dogodkovni zgodovini ni prostora, so pa tem bolj pomembni v 
zgodovini omik, ideologij in mentalitet, ki zdaj nastopajo kot tisto nujno potrebno ozadje, 
ki šele omogoča interpretacijo dogodkov.

Zato se tudi tako imenovane pomožne ali posebne zgodovinske vede, ki se tudi same 
spreminjajo, čedalje pomembnejše. Za moderno arheologijo so izkopavanja mreža, ki omo-
goča vzpostavljanje sistemov predmetov in njihovo interpretacijo. Gospodarska zgodovina 
se ukvarja zlasti s krizami, ker se v takih razmerah jasneje pokaže kolesje gospodarskega 
mehanizma, ki deluje tudi sicer, vendar pa niti krize, niti prikazovanja krize, niti reakcij 
nanjo ne more razložiti brez politike, ideologije, mentalitete in kulture. Enako velja za zgo-
dovino religij, literarno zgodovino, zgodovino znanosti, umetnostno zgodovino, politično 
zgodovino itn.: sleherna veja zgodovinske vede ima za referenčni okvir vse druge, ki lahko 
njena spoznanja bodisi potrdijo bodisi ovržejo.

Spremenjeno pojmovanje dokumenta kaže, da so se v zgodovinskem obzorju prikazali 
novi objekti: zgodovinarji ob tradicionalnih temah, kakršne so družba, nacija, kultura, eko-
nomija itn., raziskujejo še predmete, ki pojasnujejo marsikaj, česar v okvirih historiografske 
tradicije ni mogoče niti tematizirati. Taki predmeti so podnebje, telo, miti, praznovanja, 
mentalitete, mladina, nezavedno, jezik, kuhinja, smrt, strah itn.

Nova zgodovina se je potemtakem spopadla z velikanskim problemom zgodovinske-
ga produciranja, degradacije, izginevanja in družbenega oziroma ideološkega premeščanja, 
pojmov, vrednot, kulturnih obrazcev, mentalnih konstitucij, čustev itn. Zato sicer ni pre-
nehala biti »znanost o minulem« – navsezadnje je »minulo« neizčrpen korpus – ni pa več 
zgolj to. Nemara je celo bolj znanost o spreminjanju.

Tenentijeva knjiga, ki je trideset let po prvi izdaji prevedena v slovenščino, je prvo hi-
storiografsko delo – navzlic velikemu predhodniku E. Panofskem, ki ga Tenenti omenja v 
predgovoru – ki je sistematično povezalo fi guracije življenja in smrti v določenem obdobju z 
ideološkim kontekstom in s tem glede marsičesa utrlo pot velikim Ariesovim in Vovellovim 
študijam o smrti in umiranju.7

Bržčas je odveč ponavljati vsebino knjige, poudarjati temeljne konstatacije in dognanja. 
Upamo le, da bomo lahko kdaj v slovenščini brali tudi dela, ki jih je pričujoča knjiga omo-
gočila in nemara tudi izzivala.

Seveda Občutje smrti in ljubezni do življenja ni edino delo tega pomembnega zgodovi-
narja, je pa – navzlic temu, da je njegova prva knjižna publikacija – najbolj univerzalistično. 
Poleg te knjige je priobčil še veliko število člankov in knjig, ki se vse ukvarjajo z zgodovino 
renesanse, vendar je pri večini tema bolj regionalistična: beneško pomorsko gospodarstvo 

7   Ph. ARIES, L’Homme devant la mort. Pariz, 1977; M. VOVELLE, La ort et l’Occident de 1300 à nos 
jours. Pariz, 1983; bibliografi je del na temo smrti so v R. FULTON, Death, Grief and Bereavement, a Bi-
bliography. New York, 1977; R. SABATIER, Dictionnaire de la mort. Pariz, 1967; J. VERINCK, Selected 
Bibliography on Death and Dying. Betheshda, 1969, in v navedeni Vovellovi knjigi.
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s spremnimi »pojavi«, velike ideološke, gospodarske in politične spremembe med XIV. in 
XVII. stoletjem, politična zgodovina medicejskega »absolutizma« v Florenci, praznoverja, 
ideologija itn.

Po knjigi Občutje smrti in ljubezen do življenja v renesansi, ki je prvič izšla leta 1957, 
italijanski ponatisi pa leta 1979 in 1981, so izšle še te Tenentijeve obsežnejše študije: 

– Naufrages, corsaires et assurances maritimes a Venise: 1592-1609, Pariz, 1959; 

– Venezia e i corsari, Bari, 1961;
– Cristoforo da Canal. La Marine venitienne avant Levante, Pariz, 1962;
– Die Grundlegung der modernen Welt (1350-1550), Frankfurt, 1962;
– Allee origini del mondo moderno (1350-1550), Milano, 1967;
– Florence a l'epoque de Medicis: de la cité a l'Etat, Pariz, 1968;
– Credenze, ideologie, libertinismi, Bologna, 1978;
– La formazione del mondo moderno: XIV-XVII sec., Bologna, 1980.

Alberto Tenenti je s francosko novo zgodovino zvezan po predmetu in prijemu v svojih 
raziskovanjih. Povezujejo pa ga še formiranje in osebni stiki. Po študiju v domovini (Scuola 
normale superiore v Pisi) je namreč odšel v Pariz, kjer je od leta 1947 v okrilju Centre na-
tional des recherches scientifi ques sodeloval z L. Febvrom in F. Braudelom. Pozneje je bil 
arhivar v Benetkah in v Brescii, od leta 1965 je directeur d'etudes na pariški École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS). Njegova dela so prevedena v večino pomembnejših 
jezikov (od angleščine do portugalščine), imel je in še ima pomembno vlogo v mednarodnih 
raziskovalnih in zgodovinarskih organizacijah (Centre International de l'Europe des cours, 
British Academy, različni znanstveni komiteji). Kakor je mogoče razbrati že iz naslovov 
njegovih del, ki smo jih našteli, je strokovnjak za italijansko in evropsko zgodovino od XIV. 
do XVII. stoletja, ki se je loteva z gospodarske, vojaške, umetnostne, fi lozofske in obče kul-
turne plati. Njegov opus v celoti je praktično popolna zgodovina tiste evropske omike, ki se 
začne z najbolj zgodnjo italijansko renesanso ali s koncem srednjega veka in ugasne v velikih 
ideoloških, ekonomskih in deloma tudi političnih pretresih XVIII. stoletja, ki so privedli 
do francoske revolucije in do industrijske dobe.
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ZADREGE POIMENOVANJA CIGANOV/ROMOV, 
POLJA NJIHOVEGA PROUČEVANJA 

IN SOCIALNA ANTROPOLOGIJA 
CIGANOV/ROMOV*

Kdo so: »Cigani« ali Romi?

Četudi v pisanju slovenskih proučevalcev Romov opazimo praktično sinonimno rabo 
izrazov »Cigan« in Rom ter eksplicitne trditve, da izraz Rom zamenjuje etiketo »Cigan« po 
vsem svetu,1 to ne zrcali realnosti v akademskih krogih. V grobem drži, da ime zamenjujejo 
bolj puristično orientirani proučevalci Romov in romski aktivisti, ki se ukvarjajo predvsem z 
Romi. Drži tudi, da se izraz uporablja v politikah, toda navadno skupaj z generičnim pojmom 
»Cigan«. Drugi raziskovalci, npr. sociologi, socialni zgodovinarji in socialni antropologi, ki 
se ukvarjajo s Cigani kot totalnim družbenim dejstvom,2 izrazov ne zamenjujejo. Uporabljajo 
različne denominacije, lastna poimenovanja in ljudske taksonomije in poleg teh še splošni 
izraz »Cigan« kot generični pojem. Ta pojem največkrat uporabijo prav z namenom analizi-
rati vprašanja diskriminacije, da bi ponazorili perspektivo »našega« pogleda, pogleda Gadže,3 

*   Nekoliko popravljeno in dopolnjeno poglavje iz knjige A. JANKO SPREIZER, Vedel sem, da sem Cigan – rodil sem se 
kot Rom. Znanstveni rasizem v raziskovanju Romov. Ljubljana, ISH, 2002, 51–123.

1   M. TANCER v svoji monografi ji Vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem. Maribor, Založba Obzorja, 1994, upo-
rablja izraza »Cigan« in Rom sinonimno; Šiftar pojasnjuje, da se namesto izraza »Cigan« uporablja ime Rom. Z imenom 
Rom so na splošno obravnavani v znanstvenih sestavkih […]. Poleg poimenovanja »Cigan« navaja še ime Sinti, vendar 
ne pojasni relacij med pojmoma. Glej V. ŠIFTAR, Knjigi na pot, v M.Tancer, op. cit.,1994, str. 10. Prim. tudi P. ŠTRU-
KELJ, Etnološke raziskave romske populacije v Sloveniji, v V. Klopčič, S. Novak - Lukanovič (ur.), Romi na Slovenskem. 
Razprave in gradivo 25. Revija za narodnostna vprašanja. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1991.

2   Prim. P. WILLIAMS,1989. Introduction. Dans le lieu ed dans l’époque, str. 29, v P. Williams (ur.), Tsiganes: Identité, 
Évolution. Textes réunis et présentés par Patrick Williams. Actes du Colloque pour le trentičme anniversaire des Études 
Tsiganes. Études Tsiganes, Syros Alternatives, 1989.

3   Izraz Gadže označuje v romskem jeziku ljudi, ki ne pripadajo njihovi skupini in bi ga lahko približno prevedli s pojmom 
»Necigani«. Različni viri omenjeni izraz različno zapisujejo zaradi različne ortografi je in različne intonacije. Za »Neci-
gane« najdemo tako izraze, zapisane v različnih fonetičnih variantah, kot so Gadje, Gadjés, Gaže, Gaźe (Études Tsiganes, 
1989, str. 11), gaźo (M. STEWART, Th e Time of the Gypsies. Colorado, Oxford, Westview Press, 1997), Gađe (L. PIA-
SERE, Les Slovensko Roma entre sédentarité et nomadisme. Peripatetic Peoples. Nomadic Peoples. Special Issue, 1986, letn. 
11, št. 22), Gaujos (T. ACTON, Gypsy Politics and Social Change: Th e development of ethnic ideology and pressure politics 
among British Gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. London, Boston, Routledge & Kegan Paul, 1974) 
in gajé, gajos, gažé, gaujos (I. HANCOCK, Introduction. International Journal of the Sociology of Language. Romani Socio-
lingvistics, 1979, 19, str. 5–9, tukaj str. 9), ipd. Judith Okely, ki je proučevala Traveller-Gypsies, navaja denominacijo Gorgio 
( J. OKELY, Th e Traveller-Gypsies. Cambridge, University Cambridge Press, 1983). Zapise fonetičnih variant ohranjamo, 
ker so bile evidentirane v različnih skupinah. Informatorji iz Pušče so uporabljali denominacijo Gourdja ali Gordja. Skupi-
ne ljudi, ki jih imajo nekateri raziskovalci in lokalne populacije za »ciganske« grupacije in se same imenujejo Romi, Sinti, 
Manuši, Jeniši, Voyageurs, Gitani, s to besedo (ki ima raz ličice v posameznih dialektih) označujejo različne »neciganske« 
skupine, ki si same rečejo Francozi, Italijani, Belgijci ali Srbi, Andaluzijci, Angleži, Baski – seznam seveda ni popoln. Zato 
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ki je različnim skupinam vsiljen od zunaj. Besedo uporabljajo zaradi mnenja, da v romskem 
jeziku pojma, ki bi bil pomensko ekvivalenten izrazu »Cigan«, ni. Tovrstne analize želijo 
predstaviti tudi pogled različnih romskih skupin v relacijah med »Nami« in »Njimi«, med 
različnimi »ciganskimi« in »neciganskimi« skupinskostmi, kakor bo prikazano s pomočjo 
primerov, ki sta jih opisala Patrick Williams in Leonardo Piasere.4

Izraz Rom nima vseh pomenskih konotacij besede »Cigan« in zato ni vedno nepro-
blematično prevedljiv in nadomestljiv, je pa v našem prostoru močno uveljavljen in funkcio-
nira kot sinonim. V Slovenskem slovarju knjižnega jezika (SSKJ) ni izraza »Rom«, je samo 
»Cigan«, vendar ne le kot etnonim, ki označuje pripadnika iz Indije priseljenega ljudstva, 
navadno brez stalnega bivališča. SSKJ navaja tudi primere rab besed: Pravili so, da cigani 
kradejo otroke, ekspresivne rabe in psovke – ki so, mimogrede, vse obremenjene s predsod-
ki in stereotipi – ter rabo besede v slabšalnem pomenu (kot da prejšnji primeri ne bi bili 
pejorativni). Tako naj bi pojem v slabšalnem pomen označeval zvitega, lahkomiselnega ali 
malopridnega človeka.5 Relacija z leksemom Rom ni niti omenjena niti opisana. V Velikem 
angleško-slovenskem slovarju6 najdemo pod geslom Gipsy prevod: 1. n: cigan, -ka, Rom, 2. 
vi, živeti kot cigani, taboriti; 3. adj. ciganski. V Slovenskem pravopisu, ki določa jezikovno 
normo in je izšel leta 2001, so poleg izrazov Cigan (kot sinonim za Rom), ciganček (ljub-
kovalno), ciganče, cigan, ciganija, ciganiti, ciganski, cigansko (z oznako, da so našteti izrazi 
slabšalni), ciganstvo (kot značilnost), ter ciganščina (kot sinonim za romščino). Navedeni še 
izrazi Rom, Romka in Rominja, romovski in romski ter romščina.7 

V Enciklopediji Slovenije najdemo sinonimno rabo pojmov Romi in »Cigani«:

»Romi, pripadniki indijskih nomadov, ki so se razselili po vsej Evropi, Bli-
žnjem vzhodu in Ameriki. Zanje se v Evropi uporablja tudi ime Cigani. Ime 
za Rome izhaja iz samopoimenovanja (rom je v romščini človek, poročen 
mož, roma so ljudje, ljudstvo); 1979 so Romi na kongresu v Švici uradno 
privzeli to ime za vse pripadnike tega naroda«.8 

Izraz Rom je uporabljen npr. v političnih dokumentih, tudi v Ustavi Republike Slovenije.

je le približni prevod naštetih besed, ki označujejo tiste ljudi, ki niso člani njihovih lastnih skupin, izraz Nerom ali Necigan. 
Podrobnejša pojasnila najdejo bralci v nadaljevanju (prim. P. WILLIAMS, op. cit., 1989; L. PIASERE, op. cit., 1985).

4   Ibidem.
5   »Cigan« je izjema, ker SSKJ imen drugih ljudstev praviloma ne vsebuje, pač pa vsebuje pridevnike, izpeljane iz različnih etno-

nimov, npr. kitajski. Izjemo v slovarju predstavljajo tudi Judje. Medtem ko judovska skupnost v Sloveniji za samopoimenovanje 
dosledno uvaja izraz Judi, najdemo v SSKJ denominacijo »židi«, ki označuje tiste, ki so »pripadniki židovske vere«. Pojasnjuje 
tudi ekspresivne rabe s pomenom stiskač, oderuh in knjižne rabe: »večni žid« naj bi bil človek, ki ga nemir žene po svetu. SSKJ 
ne pojasnjuje etnonimov Rom in Jud, pač pa institucionalizira ustaljene predsodke in stereotipe o Romih in Judih.

6   A. GRAD, R. ŠKERLJ, N. VITOROVIČ, Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1986.
7   J. TOPORIŠIČ et.al., Slovenski pravopis. Ljubljana, ZRC SAZU, 2001, str. 411; 1376–1377.
8   P. ŠTRUKELJ, Romi. (V sodelovanju s Petrom Winklerjem), v Enciklopedija Slovenije, 10 Pt-Savn, str. 285–288. Lju-

bljana, Mladinska knjiga, 1996, str. 285.
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Raba poimenovanja pri protagonistih tradicionalnih romskih študij, 
romskih nacionalistih9 in akademskih aktivistih 

Razumevanje pojmov »Cigan« in Rom je odvisno tudi od posameznikove profesional-
ne afi rmacije. Zdi se, da proučevalci Romov, ki si rečejo »romologi« oziroma »ciganologi« 
(o problematičnosti tega poimenovanja bo tekla razprava v odseku Zadrege pri poimeno-
vanju polja proučevanja »Ciganov« oziroma Romov), pri kulturno skonstruiranih kriterijih 
oziroma podobah »pravega Cigana« ali »pravega Roma« vztrajno uporabljajo denominacijo 
»Cigan«. Prvi »romologi« so dosledno uporabljali poimenovanje »Cigan«, verjetno tudi 
zato, ker politična korektnost takrat še ni bila refl ektirana, lastno poimenovanje proučeva-
nih skupin pa je bilo – če sploh – omenjeno le mimogrede. Tako Clébert utemeljuje svojo 
opredelitev in etnično klasifi kacijo »Ciganov« z distinkcijo med »pravimi« in »nepravimi«. 
»Ciganske« skupine deli na »Cigane« Kalderaše, Gitane in Manuše oziroma Sinte (ki so 
verjetno indijskega porekla, z obale Sinda). Skupine Rom sploh ne omenja (vsaj v srbohrva-
škem prevodu ni omenjena). Kalderaši10 so po njegovem mnenju »edini avtentični«, Manu-
ši so označeni za »naše [tj. francoske] tradicionalne Cigane«; Gitani pa naj bi bili različni od 
Kalderašev. Pojasni, da angleška »ciganska« skupina Gypsy sestoji iz Kalderašev, Manušev 
in Tinkerjev. Barengri in Jeniši po njegovem mnenju ne sodijo v »cigansko« ložo oziroma, 
avtor ni bil prepričan, ali sodijo vanjo.11 Delitev »ciganskih« skupin na Kalderaše, Gitane 
in Manuše je predstavil po Kalderašu Matéu Maximoff u, »ciganskem« avtorju številnih 
monografi j in romana o življenju njegovega naroda. 

V Angliji, kjer poleg Romov prebivajo tudi mnoge druge »ciganske« skupine in skupi-
ne domorodnih nomadov, ki jih imenujejo Travellers, je Dominic Reeve12 v istem obdobju 

9   Acton, ki se je ukvarjal s »ciganskimi« politikami, je opredelil »ciganski nacionalizem« po vzoru Vanka Rou-
de, predsednika Comité international Tsigane. Vanko Rouda je označil za nacionalistično vsako »cigansko« giba-
nje proti asimilaciji in diskriminaciji, ki si prizadeva za dosego modernih državljanskih in izobraževalnih pravic, ne 
da bi zato zavrglo »cigansko kulturo«. Torej v »ciganski« nacionalizem sodijo tako aktivisti, kakršen je npr. Matéo 
Maximoff , ki kljub participaciji v »ciganskem« nacionalizmu zavrača etiketo »nacionalist«, kot tudi »skrajni« naci-
onalisti, kakršen je npr. Ronald Lee. Acton je kot »ciganski« nacionalizem označil tako poglede proti asimilaciji, ki 
jih imajo aktivisti, vključeni v različna gibanja, ker želijo izboljšati življenjske razmere »Ciganov« kakor tudi izraze 
»pozitivnih« nacionalnih občutkov in zagovarjanje protikolonialne ideologije. Vsem naj bi bila skupna prizadeva-
nja za nacionalno osvoboditev (T. ACTON, op. cit., 1974, str. 230–241). Actonovo pojmovanje romskega naciona-
lizma je spre jeto in ustaljeno v romskih študijah in je osvobojeno negativnih ali pozitivnih vrednostih prizvokov.

10   Kalderaši so bili še v šestdesetih letih 20. stoletja predstavljeni kot »idealni tip« romske kulture, ki je veljala za »avtentič-
no«. Drugi, ki so odstopali od tega idealnega tipa, so veljali za »manj prave«, »manj avtentične« (prim. T. ACTON, op. 
cit., 1974; Id., Oppositions théoretiques entre »tsiganologues« et distinctions entre groupes tsiganes, v P. Williams (ur.), 
op. cit., 1989. »Romologi« so razlikovali med »pravimi Cigani« oziroma skupinami Romov in drugimi, »manj pravimi«. 
Distinkcija je kulturni konstrukt in je z antropološkega stališča neveljavna ter označena za znanstveni rasizem. Predmet 
antropološke analize morajo biti prav kriteriji, ki v skupinskostih določajo »avtentično« etnično identiteto in ki se gene-
rirajo znotraj in zunaj etničnih skupin (prim. T. H. ERIKSEN, Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives. 
Lon don, Colorado, Pluto Press, 1993). Medtem ko socialni antropologi proučujejo problem dinamike omenjenih krite-
rijev kot del socialne realnosti, se proučevalci Romov na »avtentičnost« neprestano sklicujejo. 

11   J.-P. CLÉBERT, Cigani. Zagreb, Stvarnost, 1967, str. 37–40.
12   Dominic Reeve je psevdonim nekega pripadnika Travellers (navedeno v T. ACTON, op. cit., 1974, str. 225).
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kritiziral podobno kategorizacijo Vesey-Fitzgeralda, v slovenskem prostoru znanega po 
opisu romanja Romov v Les Saintes Maries de la Mer, objavljenega v zbirki Ljudstva sveta. 
Tudi ta klasifi kacija je vpeljevala distinkcijo med »pravimi« in »nepravimi Cigani«. Po Ve-
sey-Fitzgeraldovem mnenju namreč Travellers niso bili pravi Cigani, kar je Reeve označil za 
popolni rasni nesmisel.13 Šlo je namreč za prepričanje, da pravo skupino »Ciganov«14 pred-
stavljajo le skupine Romov. Za tradicionalistično orientirane proučevalce so bile znanstvene 
obravnave vredne samo romske skupine. 

Sinonimni prevod besede »Cigan« v Rom potemtakem lahko odraža zoženo razume-
vanje, ki ločuje med različno »čistimi« kategorijami tako označenih skupin in je diagnostič-
ni znak znanstvenega rasizma. Za antropološko analizo je posebej pomembno vprašanje, 
kaj je motiv za posamezno rabo. 

Prav tako se zdi, da so si za oblikovanje monolitne romske kulture prizadevali romski 
aktivisti,15 toda iz specifi čnih razlogov, v boju za temeljne človekove in državljanske pravice in 
v boju za emancipacijo. Med njihovimi nazori obstajajo različne orientacije, ki jih pogosto soo-
blikujejo ali pogojujejo različni odzivi na lokalne problematike. Romski in akademski aktivisti, 
npr. Ian Hancock, Dragoljub Acković, Ken Lee in Rajko Đurić,16 pojem »Cigan« bolj ali manj 
dosledno nadomeščajo s pojmom Rom. Z zgledom iz pisanja romskega aktivista Hancocka je 
mogoče ilustrirati vidik poimenovanja »ciganskih« oziroma romskih skupin.

Profesor angleškega jezika in lingvistike ter romski aktivist Ian Hancock je pojasnil 
relacijo med pojmoma »Cigan« in Rom: prvič, ni ene same sprejemljive oznake, ki bi zajela 
vse samoopredeljene skupnosti, govoreče jezik romani – razen izraza »Cigan« (Gypsy), ki 
se nekaterim ljudem zdi pejorativen; drugič, medtem ko so vsi Romi lahko »Cigani«, vsi 
»Cigani« niso Romi; tretjič, ko govorimo o številkah globalno, ta pazljivost po njegovem 
mnenju ni potrebna, če je zato število Romov videti večje. Bolj problematična se mu zdi 
velika diskrepanca med upodabljanjem preprostega »Cigana«, ki ga je izoblikoval holivud-
ski imaginarij, in dejansko podobo romskega ljudstva ter povratnimi učinki v percepciji 
identitete.17 Ian Hancock strogo in kadar je le mogoče uporablja izraza Romi namesto 

13   Navedeno v T. ACTON, Th e Social construction of the Ethnic Identity of Commercial-Nomadic Groups, v J. Grumet 
(ur.), Papers from 4th and 5th Annual Meetings. Gypsy Lore Society, North American Chapter. New York: GLSNAC, 
1985; Id., Oppositions théoretiques entre »tsiganologues« et distinctions entre groupes tsiganes, v P. Williams (ur.), op. 
cit., 1989.

14   Npr. v Encyclopaedia Britannica iz leta 1994 je še vedno govor o »pravih Ciganih« (True Gypsies), ki sebe označujejo za 
Rome. Geslo Gypsy opisuje le tiste skupine, ki so v tradiciji »romologije« veljale za »prave Cigane«: predstavljeni so kot 
temnopolto kavkazoidno ljudstvo (dark Caucasoid people) (izraz aludira na rasno pojmovanje), ki je indijskega izvira in v 
modernem času živi po vsem svetu, večinoma v Evropi (Th e New Encyclopaedia Britannica, 5. 1994, str. 593; prim. tudi: 
Encyclopaedia Britannica Online 1994–2000, geslo »Gypsy«).

15   Prim. L. PIASERE, De origine Ciganorum. Etudes et documents balkaniques et Mediterranéens, 14, št. 105–126, 1989; 
Id. Les amours de »tsiganologues«. V: P. Williams (ur.), op. cit., 1989.

16   I. HANCOCK, op. cit., 1979; D. ACKOVIĆ, Istorija informisanja Roma u Jugoslaviji 1935–1994. Novi Sad, Beograd, 
Društvo Vojvodine za jezik i književnost Roma, Romski kulturni klub, 1994; K. LEE, Australia – Sanctuary or Ce-
metery for Romanies, v T. ACTON in G. MUNDY (ur.), Romany Culture and Gypsy Identity: A companion volume to 
Gypsy Politics and Traveller Identity. Hertfordshire, University of Hertfordshire Press, 1997 in R. ĐURIĆ, Seobe Roma. 
Krugovi pakla i venac sreće. Beograd, BIGZ, 1987.

17    I. HANCOCK, Th e Struggle for the Control of Identity, v M. Stewart (ur.), Readers for the SUN course 1999 »Plight 
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»Cigani« in romani namesto »ciganski« za oznako »čiste romske etnične skupine ljudi«. 
Rabe denominacij pojasni z ameriškimi primeri: veliko ljudi, ki jim rečejo »Cigani«, de-
jansko ni Romov, pač pa so Bejaši (Bayash). Ta izraz je v Ameriki krovno poimenovanje 
za različne ameriške »ciganske« skupine, ki ne govorijo jezika romani, za dejanske Bejaše 
in tudi za Romanichals, Bashalde in Romungre.18 Zdi se, da njegovo imenovanje izključuje 
tudi skupine, kot so škotski in irski Travellers in Jeniši (Yenish). Njegovo pojasnjevanje, ki 
uporablja tradicionalistično »romološko« besedišče o čistosti skupin, pokaže dinamičnost 
posameznih etničnih denominacij. Zdi se tudi, da po Hancocku izraz Bejaši v Ameriki 
označuje druge skupine ljudi kakor v Evropi, kjer veljajo Bejaši19 za potomce romunskih 
sužnjev. 

Hancock trdi, da se najpogosteje uporablja beseda »Cigan«. Po njegovem mnenju le 
zato, ker je še vedno znana najširšemu krogu ljudi, kljub pejorativnim konotacijam in kljub 
dejstvu, da so izraz uporabljali tudi kot oznako socialnih in poklicnih skupin, ki niso imele 
nobene zveze z etnično skupino Romov (npr. indijskih parijev, potujočih umetnikov, vozni-
kov tovornjakov na dolge razdalje ipd.). Toda romski aktivisti vedno bolj uporabljajo izraz 
Rom (v množini Roma) kot nespecifi čno nadomestilo besede »Cigan«. Romski aktivisti so 
glede poimenovanja različno radikalni: Ken Lee, denimo, ki trenutno živi v Avstraliji, dosle-
dno piše ime Rom namesto »Cigan« in dodaja oznako (sic!)20 kadar se v besedilih sklicuje 
na avtorje in reference, ki rabijo ime »Cigan«. 

Romi so distinktivna skupina znotraj celotne »ciganske« populacije, meni Hancock. 
Morda je zgodovinsko nenatančno oziroma netočno aplicirati to poimenovanje na vse »ci-
ganske« skupine. Vendar rabo izraza »Rom« po njegovem mnenju upravičuje to, da beseda 
obstaja v vseh »ciganskih« narečjih21 in pogosto pomeni človeka ali moža.22

of the Gypsies (Roma)«. Budapest: CEU Budapest, 1999. Glej tudi na spletu, www.ijt.cz/transitions/thestrug 1.html.
18   Pojmovanje Iana Hancocka odseva razločevanje med posameznimi skupinami, ki bi jih puristični proučevalci Romov 

verjetno označili za »nečiste« romske. Hancockova raba pojma pojasni, da razlikuje med Romi in Bejaši; ime Bejaši poleg 
dejanskih Bejašev označuje tudi druge »ciganske« populacije, ki ne govorijo romskega jezika.

19   Th omas Acton verjame, da so Bejaši (v svojem tekstu uporablja transkripcijo Beash) na Madžarskem skupina, ki je po-
novno prevzela identiteto Romov, potem ko jo je zavrgla. Bejaši naj bi bili »Cigani«, ki govorijo dialekte, ki bolj izhajajo 
iz starega romunskega kot pa romskega jezika, in naj bi bili iz vzhodne Romunije ter naj bi se imenovali tudi Ursari in 
Rudari. »Cigani«, ki govorijo romski jezik oz. jezik romani, uporabljajo izraz »Bejaši« za opis vseh skupin »Ciganov«, 
ki ne govorijo njihovega jezika. Po Pappovem mnenju, ki ga navaja Acton, naj bi bilo narečje Bejašev skoraj identično 
romunščini, ki so jo govorili pred 400 ali 500 leti v romunskem delu pokrajine Banat (T. ACTON, Oppositions théo-
retiques entre »tsiganologues« et distinctions entre groupes tsiganes, v P. Williams (ur.), Tsiganes: Identité, Évolution. 
Textes réunis et présentés par Patrick Williams. Actes du Colloque pour le trentičme anniversaire des Études Tsiganes. 
Études Tsiganes, Syros Alternatives, 1989, str. 93.

20   K. LEE, Australia – Sanctuary or Cemetery for Romanies, v T. Acton in G. Mundy (ur.), op. cit., 1997, str. 67.
21   Trditev implicira, da potemtakem tistih, ki ne govorijo »ciganskih« narečij, ne moremo imenovati Romi. Njegovo naci-

onalistično stališče bi lahko označili za kolonialistično, saj izključuje Rome, ki ne govorijo romsko.
22  I. HANCOCK, op. cit., 1979, str. 8.
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Prvi socialni antropologi, ki so proučevali »Cigane«, 
in njihove rabe poimenovanj

Med prvimi antropologi, ki so proučevali »Cigane«, je bila antropologinja Rena 
Cotten,23 učenka Ruth Benedict in Alfreda Louisa Kroeberja. V članku z naslovom An 
Anthropologist Looks at Gypsiology je med svojimi pogledi na »ciganologijo« objavila tudi 
pogled na opredelitev »Ciganov«. Rena Cotten, ki je po poroki objavljala z moževim pri-
imkom Gropper, je diskutirala o dotlej skoraj nesporni defi niciji »Ciganov« v romskih 
študijah. Raziskovanje »Ciganov«, ki ga je imenovala »ciganologija«, je zajemalo skupine 
v dometu njenega proučevanja v povezavi z romskim jezikom, s specifi čnimi poklici in z 
nomadizmom. V zvezi z nomadizmom je opozorila, da tedanja antropologija ni imela izde-
lane teorije o nomadizmu. Dodaten problem je bilo tudi neskladje med sedentarnimi Romi 
v Vzhodni Evropi in konstantnim označevanjem teh skupin za nomadske. Izrazila je zadr-
žanost do posploševanja romskih poklicev. Pri jeziku, ki velja za indijskega in ki ga v Indiji 
ne govorijo,24 sta po njeni presoji posebna problema dialekti Sintov in to, da jezika romani 
ne govorijo vsi ljudje, imenovani »Cigani«.25 Opozorila je na njihovo raznolikost in postavi-
la hipotezo na podlagi lastnih antropoloških opazovanj in s pomočjo deduktivne metode: 
menila je, da obstajajo določene distinktivne, neameriške »ciganske« skupine. Pogled na 
klasifi kacijo ciganskih skupin si je izoblikovala na podlagi različnih omemb v »ciganološki« 
literaturi. Antropologinja, ki si je prizadevala tudi za dokumentiranje »ciganskih« plemen 
in njihovega grupiranja po zgledu Alfreda Louisa Kroeberja, je opozorila tudi na zadrege 
pri prepoznavanju distinktivnih lastnosti različnih »ciganskih« plemen. 

Cotten je proučevala različne vrste etničnih klasifi kacij in podgrupiranja »Ciganov«.26 
Sprejela je Yoorsovo tribalno razvrstitev »Ciganov« v pet različnih plemen in jih izenačila z 
nativnim konceptom rasa (ki je po njenem mnenju ekvivalenten izraz za antropološki kon-
cept plemena):27 Lovari (Lowara), Čurari (Čurara), Mačvaji (Mačvaya, Mačvana), Kalde-
raši (Kalderaš) in Sinti (Sinte, npr. profesionalni glasbeniki Gačkane Sinte). Oblikovala je še 
šesto skupino, Bejaše. Bejaši so po Janu Yoorsu v petdesetih letih veljali v ZDA za detribali-
zirane posameznike ali potomce sužnjev iz jugovzhodne Evrope in romunskih kmetov, ki so 
se poročili z izključenimi »Cigani«. Kategorija Bejašev je v ZDA zajemala različne skupine 
»Ciganov«, bolj ali manj detribalizirane bivše sužnje in bojarje. Vključevala je tudi skupini 
Aurari in Ursari, morda tudi skupini Xoroxane in Šintera, je menila Rena Cotten.28

23   R. GROPPER [roj. COTTON], An Anthropologist Looks at Gypsiology. Journal of the Gypsy Lore Society, 3rd series, 
1954, letn. XXXIII, str. 107–120; Id., An Anthropologist Looks at Gypsiology. Journal of the Gypsy Lore Society, 3rd 
series, 1955, letn. XXXIV, str. 20–37. 

24   Omenjeno dejstvo nam pove, da gre pri Romih za etnogenetski kon strukt, ki fantazira o enotnosti najmanj treh določil: 
biološkega izvira skupine, jezika in kulturne določenosti. Za to opozorilo se zahvaljujem Ireni Šumi. 

25   R. COTTEN, op. cit., 1954.
26   R. COTTEN, op. cit., 1955, str. 21.
27   Po njenem mnenju rasa nikoli ne potuje kot skupina in člani rase ne vedo, koliko ljudi pripada njihovemu plemenu, ker 

nikoli ne srečajo vseh njegovih pripadnikov (Ibidem.).
28   Iz opombe Rene Cotten je razvidno, da je svoja opazovanja omejila na lastne študije in na Yoorsovo pisanje. Bralcem 
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Belgijski antropolog Luc de Heusch, ki se je sicer ukvarjal z antropološkimi raziskavami 
v Afriki in čigar dela se uvrščajo v gibanje za obnovo socialne antropologije po vzoru Clauda 
Lévi-Straussa, je v svoji študiji o »Ciganih« prav tako prevzel Yoorsovo opredelitev in njegovo 
etnično taksonomijo. Tako tudi pri de Heuschu najdemo »romološko« defi nicijo, ki razlikuje 
med bolj in manj »pravimi« Romi: med Manuši (Manush) ali Sinti (Sinthi) in avtentičnimi 
Romi (les Rom authentiques), med katerimi je razlikoval še Lovare (Lowara), Čurare (Tshura-
ra) in Kalderaše (Kalderash).29 Te skupine je raje označil za socialni razred kakor za pleme, ker 
po njegovem mnenju med skupinami ni obstajala plemenska organizacija.30

V opredeljevanje »ciganskih« skupin vpeljejo novo dimenzijo premiki v polju antro-
pologije, ki svoje proučevanje preusmeri od »plemen« k »etničnim skupinam«. Verjetno ni 
naključje, da se sprememba v percepciji in defi niranju etnične skupine »Ciganov« oziroma 
Romov pojavi na začetku sedemdesetih let, potem ko Barth leta 1969 objavi svoj program-
ski uvod v raziskovanje etničnosti v zborniku Ethnic Groups and Boundaries.31 V objavlje-
nem uvodu se proučevanje etničnosti premakne na meje etničnih skupin, potem ko se v 
antropologiji pojmi »pleme«, »rasa« itd. zamenjajo s pojmi »etničnost«, »etnična skupina« 
in »etnična identiteta«. 

Sodobnejši znanstveniki iz Anglije, kot npr. sociolog in profesor romskih študij Th o-
mas Acton32 in socialna antropologinja Judith Okely33 (oba sta bila seznanjena z Barthovim 
programskim analitičnim modelom), so po priporočilu njegovega programskega okvira razi-
skovanja etničnosti34 upoštevali, da so imena etničnih skupin kategorije samoopredeljevanja 

priporoča branje širšega pregleda klasifi kacij in jih napoti med drugim na Uhlikove in Petrovićeve študije, objavljene v 
Journal of the Gypsy Lore Society. (R. COTTEN, op. cit., 1955, str. 26).

29   L. de HEUSCH, A la découverte des Tsiganes: Une expédition de reconnaissance 1961. Bruxelles, Université Libre de 
Bruxelles, Institut de Sociologie, 1966, str. 55; 79; 81.

30  Ibidem, str. 51
31   F. BARTH, Introduction, v F. Barth (ur.), Ethnic Groups and Boundaries. London, Allen, Unwin, 1969.
32  T. ACTON, op. cit., 1974.
33  J. OKELY, op. cit., 1983.
34   F. BARTH, op. cit., 1969, v besedilu ne uporablja pojma etničnost, pač pa govori o etničnih skupinah. Na koncipiranje 

raziskovalne perspektive pri proučevanju etničnosti je pomembno vplivala tudi razprava med R. NAROLLOM, Who the 
Lue Are, v J. Helm (ur.), Essays on the Problem of Tribe. Proceeding of the 1967 Annual Spring Meeting of the American 
Ethnological Society. American Ethnological Society, University of Washington Press, 1967, str.  72–79, in M. MOERMA-
NOM, Ethnic Identifi cation in a Complex Civilization: Who Are the Lue? American Anthropologist, 1965, letn. 67, št. 5, 
str. 1215–1230; Id., Being Lue: Uses and Abuses of Ethnic Identifi cation, v J. Helm (ur.), op. cit., 1967, str. 153–169, ki 
sta se zavzemala za različna načina defi niranja »etničnih skupin«. Svoje poglede sta osvetlila v razpravljanju o defi niranju 
Luejev iz severne Tajske. Moerman, ki je postavil zahtevo po identifi ciranju in razmejitvi etničnih entitet, je kritiziral kon-
cept Narollove kultenote (cult-unit), določene s šestimi »objektivnimi« kriteriji, kot so distribucija potez, teritorialni stik, 
politična organizacija, jezik, ekološke prilagoditve in struktura lokalne skupnosti. Narollov koncept kultenote je bil razvit 
v antropološkem okviru primerjalnega proučevanja kultur (cross-cultural research), ki je zahtevalo koncipiranje primerljivih 
sociokulturnih enot. Kultenoto je »objektivno« defi niral z naštetimi šestimi kriteriji; pozneje jih je v odgovoru na Moerma-
novo kritiko razdrobil v 14 podrobnejših kategorij. Po njegovem mnenju so predstavljale relativno permanentne entitete, ki 
imajo izvirno »čisto« kulturo (prim. R. NAROLL, op. cit., 1967, str. 72–73). Moerman je opozoril, da se kriteriji meja raz-
ličnih entitet ne ujemajo; npr. meje v jeziku, v kulturi, v lastnih predstavah skupine in v zunanjih predstavah o skupini niso 
identične oziroma ne sovpadajo in jih je težko jasno identifi cirati. Zato je težko uporabiti »objektivne karakteristike« jezika 
in kulturnih praks za določanje, kje se konča ena entiteta in se začne druga. Luejev tako po Moermanu ne moremo gledati v 
izolaciji (op. cit.,1965, str. 1216), pač pa se je treba posvetiti proučevanju etničnih etiket, s katerimi se ljudje identifi cirajo in s 
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ali samopripisa (self-ascription) in kategorije, s katerimi se identifi cirajo člani skupine, ter da 
organizirajo interakcije med ljudmi.35 Ne glede na Barthova priporočila pa je Acton obliko-
val etnično tipologijo »Ciganov« v Angliji36 in Okely je skovala izraz Traveller-Gypsies, ker 
so meje med obema kategorijama prehodne.37 

Pozneje so nekateri socialni antropologi38 in socialni zgodovinarji39 nadaljevali disku-
tiranje o problematičnosti samoumevnega enotnega (etničnega) poimenovanja in pripiso-
vanja enotnega indijskega izvora ter enotnega somatotipa, nomadizma ipd. vsem evropskim 
»Ciganom«, kar je bilo značilno za tradicionalne »romološke« tekste.

Raba denominacije in zgleda iz kognitivnih antropoloških študij

Dve podrobni kognitivni antropološki študiji dodatno pojasnjujeta, zakaj je problema-
tično sinonimno prevajanje izraza »Cigan« v izraz Rom, kar počnejo romski nacionalisti in 
tudi slovenski proučevalci Romov. Francoski socialni antropolog Patrick Williams,40 ki je 
proučeval Parižoske Roma in Manuše v Franciji, je v uvodu v zbornik prispevkov s kolokvi-
ja, posvečenega trideseti obletnici revije Études Tsiganes, uporabljal poimenovanje Tsiganes. 
Odločitev za denominacijo je utemeljeval z razlogom, da ta pojem ne označuje totalitete 
ljudi – ni totaliteta Sinti, Manuš, Voyageurs, Yeniš, Gitanes, Rom. Drugače rečeno, izraz 
Tsiganes ne dopušča, da bi zaobjeli posamičnosti/specifi čnosti skupin ljudi, ki jih označuje, 

katerimi jih identifi cirajo drugi. Etikete so pomemben ter prikladen znak etničnega članstva (ibid., str. 1219). Hkrati je opo-
zoril na potrebo po upoštevanju lastnega opredeljevanja pri antropoloških defi nicijah etničnih skupin, ki jo lahko razumemo 
v širšem socialnem kontekstu v interakciji z drugimi skupinami. Izrazi, s katerimi se določene skupine same opredeljujejo, 
so pogosto najmanj dvoumen in včasih edini način določanja, kje se konča ena entiteta in se začne druga. Ker ni zmogel 
opredeliti »luejevstva« (Lueness) z referenco na objektivne kulturne lastnosti ali glede na jasne meje, ga je defi niral kot emsko 
kategorijo pripisa (prim. 27. opombo v A. JANKO SPREIZER, op. cit., 2002, str. 122, tj. op. 106 v nadaljevanju besedila; in 
S. JONES, Th e Archeology of Ethnicity: Constructing Identities in the past and present. London, New York, Routledge, 1997, 
str. 58). Moerman se je, tako kot Naroll, ukvarjal z defi niranjem enote za namene analize, vendar je njegovo raziskovanje 
vključevalo študijo socialnih sistemov v regiji Bang Ping. Moermanov pristop pri defi niranju Luejev je napovedal glavno 
smer pri raziskovanju etničnih skupin. V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je prevladal pristop pri defi niranju 
etničnosti, ki je pri etnografski analizi določene skupine upošteval tudi lastno opredeljevanje, kar je Jones označila s pojmom 
»subjektivistični« pristop (Ibidem., str. 59). Pri tem gre za to, da raziskovalci enakovredno upoštevajo analitsko perspektivo 
in perspektive proučevane skupine. Čeprav je že Moerman opozoril na potrebo po upoštevanju lastnega opredeljevanja sku-
pine, velja Barth za raziskovalca, ki je prvi vključil vidik lastnega opredeljevanja v proučevanju etničnosti v svoj programski 
teoretični uvod, ki ga je predstavil v uvodu v knjigo Ethnic Groups and Boundaries (op. cit.,1969).

35  Ibidem., str. 10
36  T. ACTON, op. cit., 1974.
37  J. OKELY, op. cit., 1983.
38   Ibidem., L. PIASERE, op. cit., 1994; P. WILLIAMS, Mariage Tsigane. Une cérémonie de fi ancailles chez les Rom de Paris. 

L’Harmattan, Selaf, 1984.
39   W. WILLEMS, In Search of the True Gypsy: From Enlightenment to Final Solution. London, Portland, Frank Cass, 1997; 

L. LUCASSEN in W. WILLEMS, Th e Church of Knowledge: Representation of Gypsies in Encyclopaedias, v L. Lu-
cassen, W. Willems, A Cottaar (ur.), Gypsy and Other Itinerant Groups: A socio-historical approach. London, MacMillan, 
1998. 

40   Študijo Patricka Williamsa bi lahko opredelili za kognitivnoantropološko študijo, saj se osredini na analizo lingvističnih 
kategorij in taksono mij, ki so ključ do kulturnega znanja. Pozorno se posveti analizi in razvoju klasifi katornih principov in 
tipologij kategorij ter analizira komunikacijsko vedenje pri »ciganskem« poročnem obredu (P. WILLIAMS, op. cit., 1984). 
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pač pa je totalno družbeno dejstvo, ki konstituira njihovo prisotnost v naših družbah. Med 
izrazom Tsiganes so oni in smo mi, njihova realnost in podobe o njih, ki jih je o njih izo-
blikoval »neciganski« svet, njihova prisotnost in naravnanost večine do njih. Izraz zajema 
celotno zgodovino relacij med »njimi« in »nami«. Torej lahko pojem razumemo ne le kot 
etnično opredelitev; gre tudi za opredelitev razmerij moči oziroma gospostva, imaginarijev, 
stereotipov ipd. Izraz Tsiganes je prikladen za poudarek, da gre za kolonialni diskurz in da 
njegova raba izraža le naš pogled, pogled Gadje, na skupine ljudi, ki jih izraz označuje.41

Po Williamsovem mnenju napačna raba generičnih izrazov ni značilna le za »ciganolo-
ge« oziroma »romologe«, temveč tudi za različne organizacije, ki se označujejo s poimeno-
vanji, za katere je videti, da prihajajo od zunaj. Imena, uporabljena za označevanje romskih 
organizacij, ki vsebujejo izraza Rom in Sint, so kot vsa generična imena sprta z realnostjo, 
ki jo označujejo. Reference oblikujejo shematično podobo in postulirajo obstoj homogene 
»ciganske« družbe, kar je jedro nacionalnega oziroma nacionalističnega diskurza.

Pri defi niciji pojma Tsigane je Patrick Williams razlikoval med defi nicijami, ki jih po-
dajajo tako označeni ljudje, in defi nicijami, ki jih predlagajo »Necigani«. Defi nicije v li-
teraturi, ki opredeljujejo »Cigane« in njim ekvivalentne ljudi, niso vedno identične. Niti 
niso enake, kadar jih oblikujejo ljudje, ki so označeni kot »Cigani« in tej populaciji tudi 
pripadajo, in kadar jih podajajo ljudje, ki skupnosti ne pripadajo in jih Williams označuje z 
imenom »Necigani«. 

Ugotavlja, da »Cigani« ne podajajo iste defi nicije, kadar se obračajo na »Cigane« in kadar 
jo oblikujejo za »Necigane«. »Necigani« ločujejo dve vrsti defi nicij: ljudsko, ki se naslanja na 
imaginarij oziroma podobe skupine, ki jih oblikujejo »Necigani« o »Ciganih«, ter znanstveno 
defi nicijo, temelječo na splošni opredelitvi, ki je bolj ali manj sporna in opredeljuje ljudstvo ali 
ljudstva, ki so okoli 10. stoletja zapustila indijsko podcelino in se razlila po vsem svetu.42

Defi nicije, ki jih predlagajo »Cigani«, so različne, glede na distinkcijo med »Cigani« in 
»Necigani« in glede na to, komu jih podajajo, »Ciganom« ali »Neciganom«. Defi nirati se 
pomeni za »Cigana« povedati, kdo si, pravi Williams. Izmed teh, ki jih imenujemo »Ciga-
ni«, na vprašanje: Kdo si? (Kon san tu?)43 nihče ne odgovori Cigan sem, pač pa vsakdo od-
govori z lastno denominacijo skupine: Rom sem. Tako odgovori, če je vprašanje zastavljeno 
v njegovem lastnem jeziku, zato je pri teh vprašanjih raba jezikovnega koda bistvena. Se 
pravi, tisti, ki jih označujemo za »Cigane«, sebe označujejo drugače, kadar se obračajo na 
interlokutorja, ki pripada njihovi skupnosti in ga torej imajo za njen konstitutivni element, 
kot takrat, kadar se obračajo na koga, ki ne pripada tej skupini. 

41   P. WILLIAMS, op. cit., 1989, str. 29.
42   P. WILLIAMS, op. cit.,1984, str. 79–80.
43   Določanje, kdo je Rom, je vedno odvisno od tega, kdo to določa. Etnično etiketiranje je zelo problematično, ko se 

ukvarjamo z Romi oziroma s »Cigani«. Vsaka skupina defi nira kot »Cigane« ali Rome sámo sebe in se postavlja v 
opozicijo ne le z »Necigani«, pač pa tudi z drugimi »ciganskimi« oziroma romskimi skupinami (Salo, 1979, navedeno v 
C. SILVERMAN, Negotiating Gypsiness: Strategies in Context. Journal of American Folklore, 1988, letn. 100/101, str. 
261–275, tukaj str. 274). Pri delu na terenu sem se prepričala, da tudi Romi v Prekmurju in na Gorenjskem razlikujejo 
med različnimi skupinami.
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Defi nicije, namenjene »Neciganom«, preprosto podajajo tiste razlage, ki ustrezajo 
»Neciganom«. V skladu z jezikovnim kodom interlokutorja, ki mu odgovarjajo, v znanstve-
ni defi niciji najpogosteje odkrivajo stereotip ali kombinacijo stereotipov, ki nadomeščajo 
ljudske defi nicije (defi nition populaire). »Cigani« tako stlačijo »Cigane« v ustrezen imagina-
rij, ki ga oblikuje sama defi nicija, ki jo pričakuje interlokutor. Po Williamsovi razlagi tako 
»Cigan«, ki reče, da je »Cigan«, sprejema imaginarij »Neciganov«.44

Patrick Williams pojasnjuje, da torej ni univerzalne defi nicije, ki bi jo predlagali »Ciga-
ni«, tudi če gre za defi niranje »Ciganov«. V Franciji reče Tsigane, da je Rom (Rom sim) ali 
da je Manuš (Manuš). Če Rome vprašamo v francoščini: Kdo je Cigan?, odgovorijo v svojem 
jeziku, v jeziku romanes: Mi smo (Ame sam). Če sprašujemo v francoščini naprej: Toda Ma-
nuši, kdo so oni?, odgovorijo: Manuši so malo podobni nam, toda niso pravi Romi (Le Cintuja 
ransi sar amende, numa naj čače Rom.). Če podobno vprašanje postavimo Manušem, še ve-
dno v francoščini: Kaj je Rom?, dobimo ekvivalentno formulo, tokrat v francoščini: Zőgrua 
(Madžari) niso pravi Manuši. Za Manuše v Franciji naj bi bili po klasičnih »romoloških« 
virih vsi Romi Madžari, še pojasnjuje Williams in dodaja, da je ta navedba negotova.45 

S svojo strukturno analizo skupnosti je Williams pojasnil specifi čnost poimenovanja 
oziroma defi niranja. Rom je referenca za Rome, Manuš je referenca za Manuše, toda ne prvi 
ne drugi nimajo kompleksnega in skupnega izraza, ki bi bil nadrejen omenjenima denomi-
nacijama in ki bi ga lahko prevajali s pojmom »Cigani«. S svojimi opažanji opozarja na zah-
tevo po preciznosti pri uporabi zahteve metode, ki je podvržena težavam: prvič, znanstvena 
defi nicija mora biti natančna; nič več ne govorimo: »Cigani«, ljudstvo ali ljudstva, pač pa 
»Cigani«, ime, ki je dano ljudstvu ali ljudstvom; drugič, »Cigani« ne povedo defi nicije »Ci-
ganov« – da povejo, kdo so, raje rečejo, da so Romi, Manuši itn.; tretjič, vse proučevanje, ki 
bi se želelo opraviti v stiku »Ciganov« in »Neciganov« (ali če bi se želelo proučevati kaj dru-
gega kot imaginarije), mora biti proučevanje posamičnih skupin (Romov, Manušev, Sintov 
ipd.) in zahteva poznavanje narečja, ki se govori v skupini. Tisti, ki se imenujejo »Cigani«, 
ne govorijo isto, kadar govorijo svoj jezik in kadar govorijo z interlokutorjem v njegovem in 
ne v romskem jeziku. 

Italijanski socialni antropolog Leonardo Piasere46 je proučeval xoraxané Romà in 
slovènsko Roma. V svoji monografi ji jih je označil tako, kot so si člani skupine rekli sami, 

44   P. WILLIAMS, op. cit., 1984, str. 80.
45  Ibidem, str. 81.
46   L. PIASERE, op. cit.,1994, se je oprl na Sperberjevo etnozoološko analizo. Zapisal je, da je taksonomična anomalija »Ci-

gane« zreducirala na »simbolično razmišljanje« na etnoetnološkem področju. Posamezniki iz vrst »Ciga nov« so postali em-
blem vseh banditov in vseh degeneriranih kristjanov. »Cigani«, ki so se pojavili v stotinah literarnih zapisov, so se imenovali 
samo zingaresche in so pogosto pravi etnični živalski vrt (zoo ethnique); tako so postali emblem »kulturnega hibridizma« 
(Campigotto in Piasere 1990, navedeno v L.  PIASERE, op. cit., 1994). Kategoriziranje »Ciganov« kot ano malijo se zdi 
konstanta v evropski misli, četudi se je kategorični okvir referenc spreminjal. Piasere omenja še Mayallovo študijo iz leta 
1988, ki kaže ne le, da je v 19. stoletju v Angliji prevladovala ideologija o nasprotju med nomadskim življenjem in civilizacijo 
ter njenimi progresivnimi silami, temveč tudi, da je obstajala distinkcija med »mešanimi« (demi-sang) in »pravimi nomadi«. 
Gl. tudi Id., Mare Roma. Catégories humaines et structure sociale. Une contribution à l’ethnologie tsigane. Paris, Études et 
documents balkaniques et Mediterraneens 8, 1985; Id. Les amours de »tsiganologues«, v P. Williams (ur.), op. cit., 1989.
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Mare Roma (Naši Romi). Mare Roma so živeli v Italiji od 1979 do 1984, Piasere je živel z 
njimi leta 1981 in 1982 v nekem severozahodnem mestu, ki mu je nadel psevdonim Mande. 
Če bi iskali etnonim proučevane skupine, bi našli sporadične primere, ko so v italijanski 
literaturi – izraze je Piasere prevedel v francoščino – navedeni kot Tsiganes slaves, Sinti 
slovènes, Sinti istriens, Sinti havati, Sinti horvati, Sinti Arlija, Rom, Rom havati, Rom krvati, 
Roma, Hervati i aver Roma, Istriani i aver Roma. V slovenski in srbskohrvaški literaturi se 
jih omenja kot Cigane na Dolenjskem, Hrvatsko-Slovenačke Cigane, Rome na Dolenjskem, 
Roma, Gopte, Ličke Gopte, Liške Gopte, Ličke Sijače. 

Njegova študija o človeških kategorijah in socialni strukturi ponuja koncizen pregled 
različnih tipologij »od zunaj« in »od znotraj«, pregled tipologij glede na odnos med Romi 
in Gađé ter tipologije različnih »ciganskih« skupin. Naj predstavim še distinkcijo med »Ci-
gani« in Gađé, kot jo pojasnjuje Leonardo Piasere.47 

V »ciganološki« literaturi se na splošno pojasnjuje, prvič, da so »Cigani« osebe, ki jih 
tako imenujejo »Necigani«; drugič, da so Gađé osebe, ki jih tako imenujejo Negađé; tretjič, 
da verjetno obstaja ekvivalenca med izrazoma »Cigani«, kar je podobno ali enako izrazu 
Negađé, in Gađé, ki ima podoben pomen kot izraz »Necigani«. Piaserejeva analiza ovrže 
tretjo domnevo in pokaže, da takega enačaja med izrazoma ni. 

Piasere pojasnjuje, da je izhodišče njegove analize kognitivna struktura, ki v tem pri-
meru pozna delitev človeštva na skupini X in ne-X. Skupini sta označeni z omenjenima 
izrazoma, medtem ko jezik vsake skupine omenjeno kognitivno strukturo refl ektira. Vse-
buje izraz, ki označuje X, ne vsebuje pa nobenega izraza, ki bi označeval ne-X, oziroma ne 
vsebuje pojma, ki bi lokutorja označeval kot ne-X. 

Ljudje se torej delimo na »Cigane«, njihova opozicija »Necigani« nima ustreznega 
leksema v jeziku »Ciganov«, in na Gađé, katerih nasprotni pol prav tako nima ustrezne 
besede Negađé. Tako opozicija »Necigani« v prvem primeru označuje Francoze, Italijane, 
Špance, Angleže ipd., v drugem primeru pa opozicija Negađé zajema Rome, Manuše, Sinte, 
Kale ipd.48 Potemtakem sinonimna raba izrazov »Cigan« in Rom ni natančna. Kot opozar-
ja Piasere, pri relaciji med pojmoma »Cigan« in Rom ne gre za isti moment kot pri preva-
janju etnonimov, saj lahko naslednje prevedemo v tuje ekvivalentne pojme: izraz Deutsche v 
slovenski jezik prevedemo z izrazom Nemec, v angleščino s pojmom German, v francošči-
no z etnonimom Allemand itn. Nekateri »romologi« prevajajo izraz »Cigan« v »Rom« po 
zgledu prevoda etnonimov, kar je glede na analizi Patricka Williamsa in Leonarda Piasereja 
nenatančno. Če izhajamo iz njunih primerov, ima izraz »Cigan« ekvivalente v neromskih 
jezikih, ne pa tudi v romščini. 

47   L. PIASERE, op. cit., 1985.
48  L. PIASERE, op. cit., 1984, str. 43–44.
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Problematičnost denominacij: zgodovinski zgledi
Leonardo Piasere49 je opozoril tudi na razlike med lastnimi denominacijami in poi-

menovanji, ki so bili skupinam pripisani v posamičnih zgodovinskih, socialnih in političnih 
kontekstih, ter na njihovo medsebojno prekrivanje in prepletanje. Pri poimenovanjih različ-
nih ljudstev, ki so največkrat označena z etiketo »Cigani«, so prevladovale anomalije tako v 
rabi pojma v različnih prostorih in zgodovinskih obdobjih kakor tudi v različnih fonetičnih 
variacijah in še vedno negotovi etimologiji. Anomalije se pojavljajo tako v znanstvenih kakor 
tudi v političnih krogih. 

Piasere označuje izraz »Cigan« za heteronim in meni, da ima več pomenov in politetično 
strukturo ter da je njegovo semantično polje fl uidno in se izmika minimalni defi niciji.50 Raz-
lični evropski jeziki imajo vsaj en ustrezen leksem za ekvivalentne prevode izraza »Cigan«: 
francoski Gitan(e) ali Tsigane ali Bohémien, angleški Gypsy, nemški Zigeuner, italijanski Zin-
gari ipd. Vendar se zdi Piasereju analiza enopomenskih komponent nemogoča. Po njegovem 
mnenju namreč ni zadostnih potez oziroma elementov za enotno defi nicijo pojma »Cigan«: 

Niti »nomadizem« (obstajajo osebe, imenovane »Cigani«, ki niso nomadi), niti »go-
vorjenje drugačnega jezika« (najdemo ljudi, ki govorijo le jezik lokalnega prebivalstva), niti 
»poseben način oblačenja«, niti določene somatske poteze (»temnejša koža«), niti »poklici« 
itn.51 niso zadostni elementi za to, da defi niramo »Cigane«.

V »romologiji« so označevali različne etnične skupine z izrazom »Cigani«. Verjetno 
jih je tako označevalo tudi večinsko prebivalstvo. Te skupine, označene kot »Cigani«, imajo 
različna lastna poimenovanja, kot so Gitanos, Sinti, Rom, Kalderaš, medtem ko jih v neka-
terih deželah, vključno z Anglijo in Irsko, »večinsko« prebivalstvo imenuje Gypsies. Zdi se, 
da v to kategorijo včasih sodijo tudi domorodni (native) Travellers, vendar se poleg prve 
denominacije, tj. Gypsies, pogosto navaja tudi druga denominacija, Travellers. V nekaterih 
primerih označujejo skupine z obema denominacijama, povezanima z vezajem: Traveller-
Gypsies52 ali s poševnico: Gypsies/Travellers.53 

Toda tudi lastno poimenovanje ni poteza sine qua non. Obstaja veliko lastnih poime-
novanj – Sinti, Sinté, Rom, Roma, Rommë, Romje, Manuś, Rudari – in kakšna skupina lahko 
hkrati ustreza različnim poimenovanjem oziroma heterodenominacijam. Obstajajo Gitanos, 
ki si ne rečejo Kale, temveč Gitanos ali – če živijo v Franciji – Gitan(e)s. Ista družina Romov 
Kalderaśev je lahko v Italiji poznana kot Zingari, v Nemčiji kot Zigeuner in v Franciji kot 
Gitans (ali Tsiganes ali Bohémiens), ali pa je npr. družina Kalderaśev v Italiji znana kot Zin-
gari, toda ne kot Cigani na Hrvaškem. Družina Romje je poznana kot Zingari v južni Italiji, 
vendar v severni Italiji ni imenovana tako, pa tudi ne kot Zigeuner v Nemčiji.54

49   L. PIASERE, Les Tsiganes sont-ils »bons à penser« anthropologiquement? Etudes Tsiganes, Une ethnologie des Tsiganes. 
Revue semestrielle, 1994, št. 2, str. 19–38.

50  Ibidem, str. 24.
51  Ibid.
52  J. OKELY, op. cit., 1983.
53   W. REID, Scottish Gypsies/Travellers and the Folklorists, v T. Acton in G. Mundy (ur.), op. cit., 1997, str. 29–37.
54  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 24.



95
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

I. PREGLEDNA BESEDILA
OBLIKOVANJE ODMIKA  OD TRADICIONALNEGA LOGOCENTRIZMA, 

RAZMERJA MED ZGODOVINSKO IN SOCIALNO ANTROPOLOGIJO

Piasere je osvetlil raznolikost denominacij in njihovo medsebojno prekrivanje tudi 
skozi zgodovinsko rabo izraza. Prikazal je, da so skupine ljudi, ki so jih pozneje etiketirali 
s pojmom »Cigani«, ob svojem prihodu v Evropo, in tudi pozneje, predstavljale anomalijo 
v etnični klasifi kaciji. V Zahodni Evropi so se pojavile med drugim in četrtim desetletjem 
15. stoletja. Tedaj je veljalo, da so to ljudje iz »Malega Egipta« (L’»Égypte Mineure«). Pia-
sere pojasnjuje, da so poskušali nenavadnost teh ljudi, ki jih niso mogli »uvrstiti« v nobeno 
izmed tedaj znanih kategorij, vsaj nekoliko pojasniti, zato so jih poimenovali z različnimi 
etničnimi denominacijami.55 

Razlika med kristjani (chrétiens) in saraceni (sarrasins) ali pogani (païens), ki so jo 
poznale evropske populacije, je bila v tem obdobju temeljna razlikovalna poteza v etnični 
taksonomiji. Ti »Egipčani« so takoj, ko so jih opazili, postali anomalija. Več kronistov je 
zapisalo, da krstijo svoje otroke. Med 15. in 16. stoletjem so jih nekateri označili kot krščene 
pogane (païens baptisés) ali kot krščanske pogane (gentils chrétiens). V različnih evropskih je-
zikih so njihovo izjemnost označevali s heterogeno leksikalno realizacijo: ponekod so ostali 
»Pogani« (Païens), drugod »Egipčani« (Égyptiens).

Iz posameznih izrazov lahko razberemo tudi domneve o izvirnem teritoriju, od koder 
naj bi migrirali: še vedno so v rabi poimenovanja, ki temeljijo na domnevi, da gre za ljudi iz 
Egipta (Égyptiens): Gitans, Gypsies, Gitanos, Gitani, Yífti, Giftos, Yieftos. 

Ponekod so jim nadeli druge denominacije, ki so se naslanjale na druge domnevne 
teritorialne pripadnosti, npr. Boemi (Bohémiens) v Franciji, Tatari (Tartares) v Skandinaviji, 
ponekod so jih imenovali Črni (Noirs).56 V Španiji so jim rekli Madžari (Húngaros), ker 
naj bi domnevno izhajali iz Madžarske. Kronisti so skušali preseči omenjene anomalije v 
denominacijah. Tako so si prizadevali za integriranje teh ljudi v različne že poznane etnične 
skupine, vendar to početje ni bilo preveč uspešno. 

Postopoma so se izrazi, s katerimi so označevali izjemne ljudi, specializirali na speci-
fi čne fonetične realizacije (v angleškem jeziku Egyptians, Egipcians, iz katerih sta se razvili 
besedi Gypsies, Gipsies, ipd.), njihovo semantično polje pa se je reduciralo.57

Tako je izraz »Cigan« (Tsigane) od konca 15. stoletja naprej v nekaterih regijah ozna-
čeval zlasti te težko uvrstljive ljudi, z vsemi svojimi variantami v različnih jezikih (npr. Zige-
uner, Zigøjnere, Sigöyner, Tsiganes, Zíngaros, Zigenare, Tsigáni, Zingari, Tsignos, Çingan).58 
Etimologija teh besed je še vedno negotova. Ve se, da so izraze Cigani, Zingari, Tsiganes itn. 
izpeljevali iz grške besede athinganoi (ime sekte, ki se je pojavila v 9. stoletju v Frigiji), ki 
naj bi označevala »nedotakljive« (de thinganein pomeni »dotakniti se s prsti«). Specialisti v 
polju študij o Romih so glede tega poimenovanja različnih mnenj. Liégeois npr. opozarja, da 
so z istim imenom označevali različne kulturne skupine: od skupine Atsinganos, ki se je je 

55  Ibid., str. 19.
56  Ibid.
57  Ibid.
58   Za izčrpen opis različnih denominacij prim. J.-P. LIÉGEOIS, Gypsies and Travellers: Dossiers for the intercultural train-

ing of teachers. Strasbourg, Council for cultural co-operation, Council of Europe, 1987, str. 25–27.
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v Grčiji držal slab sloves, do skupin nomadov, ki naj bi prišli iz Indije in so jih z Atsinganos 
zamenjavali že od samega začetka. Tako naj bi bilo zanje najbolj razširjeno poimenovanje 
»Cigan«.59 Še več, athinganoi naj bi bila znana kot modifi cirana oblika izrazov Atsinganoi in 
Cigani, Zingari. Vendar ta etimologija med raziskovalci ni soglasno sprejeta. Tako Piasere 
navaja Starra, ki je že leta 1936 dvomil, ali izraz athinganoi res izhaja iz de thinganein, in 
Soulisa, ki je v objavi leta 1961 pripomnil, da prehod iz th v ts v zgodovinskem razvoju gr-
ščine ni dokazan, zato se mu je zdelo malo verjetno, da bi iz pojma athinganoi nastala beseda 
atsinganoi. Tudi Drettas trdi, da grški termin (tsinkani, atsinkani) v nobenem primeru ni 
mogel iziti iz zapisanega srednjeveškega grškega jezika.60

Če verjamemo Piasereju, oblikovanje specifi čne lingvistične kategorije, v katero so bili 
uvrščeni »Cigani«, ni uredilo etnične klasifi kacije, pač pa je povzročalo še več zmede in 
nereda.61

Na zgodovinsko nekonsistentnost v rabi izraza so opozorili tudi socialni zgodovinarji, 
npr. Wim Willems,62 Leo Lucassen in Annemarie Cottaar.63 V kronikah, ki veljajo za zgo-
dovinske vire, so v različnih obdobjih uporabljali različne oznake za ljudi, ki so danes znani 
kot Romi ali »Cigani«. Raziskovalci, ki jih navdihujejo ideje evolucionizma in difuzionizma 
in ki iščejo indijski izvir »Ciganov«, sledijo zgodovinskim virom, pri čemer velikokrat sledi-
jo spremembam denominacij skozi stoletja. Pri tem predpostavljajo, da gre za isto skupino 
ljudi, in jih združujejo v isto kategorijo. Pozabljajo, da omenjene denominacije niso bile 
samo etnične kategorije, pač pa tudi socialne.64 

Pri etničnih opredelitvah ljudstev, ki so označena z etiketo »Cigani«, se zdi Willem-
su pomembno vprašanje, kako to etiketo interpretiramo: ali kot kolektivno poimenovanje 
različnih etničnih skupin ali kot oznako posamičnega ljudstva, ki živi razdrobljeno, v sku-
pinah.

S tem je povezano vprašanje, ali raziskovalci »Cigane« pojmujejo kot eno ljudstvo ali 
ne. Wim Willems pravi, da je bilo opravljenih premalo antropoloških monografskih študij, 
da bi lahko na podlagi njihovih izsledkov zanesljivo sklepali, kaj bi lahko »Cigani« imeli 
skupnega. Zdi se, da v romskih študijah prevladuje temeljno stališče, ki pravzaprav inter-
pretira etnično identiteto »Ciganov« kot nesporno določeno. Videti je, da obstaja konsenz 
glede določanja etnične skupine »Ciganov«, ki izhaja iz primordialističnega pojmovanja 
etničnosti, po katerem so temeljna obeležja skupni jezik in indijski izvir »Ciganov« ter nji-
hov izvirni potujoči (itinerant) način življenja. Prav tako se zdi, da obstaja v »romologiji« 
oz. romskih študijah konsenz pri opredeljevanju etničnih razlik med »Cigani« in »Neciga-
ni«, ki upošteva fi zične poteze, kodeks čistosti, endogamijo, »plemenske« zakone. Koliko se 

59   Prim. J.-P. LIÉGEOIS, op. cit., 1987, str. 25.
60  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 36.
61  Ibid., str. 19–20.
62   W. WILLEMS, In Search of the True Gypsy: From Enlightenment to Final Solution. London, Portland, Frank Cass, 

1997.
63  L. LUCASSEN, W. WILLEMS in A. COTTAAR (ur.), op. cit., 1998.
64  W. WILLEMS, op. cit., 1997.
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potrjujejo domnevne specifi čne lastnosti »ciganske« skupine, je bilo po Willemsu v etno-
grafskih študijah redko predmet proučevanja. Monolitni koncept o »Ciganih«, ki prevladu-
je v »romologiji«, naj bi zasenčil zgodovinsko in etnično raznolikost; raziskovalci so tako 
pogosto spregledali sedentarnost »Ciganov« v Vzhodni Evropi.65

Leonardo Piasere66 se je vprašal, ali se da indijski izvir vedno prikazati tako, da ga ne bi 
bilo mogoče ovreči. Nekateri antropologi omenjajo, da so skupine, ki so jih proučevali, za-
nikale indijski izvir; prav tako je posebno vprašanje, kaj vedo lokalne populacije o indijskem 
izviru »Ciganov«. Ta vidik puristični protagonisti romskih študij popolnoma ignorirajo; 
če ga omenjajo, se zdi, da zanikanje indijskega izvira pojasnjujejo z izgubo zgodovinskega 
spomina, s pomanjkljivim poznavanjem zapisane zgodovine Romov, ki so jo do nedavnega 
pisali predvsem neromski ali »neciganski« raziskovalci, ipd. Pri teoriji o indijskem izviru 
vztraja tudi večina romskih nacionalistov. 

Čeprav se uporablja za različne skupine skupno poimenovanje, še vedno ostaja pred-
met raziskovanja vprašanje, v kolikšni meri imajo te skupine skupno poreklo (descent). Zdi 
se, da obstaja med njimi le ohlapna povezava. Videti je, da skupine ne čutijo medsebojne po-
vezanosti in nimajo nikakršne zavesti o skupni zgodovini. Postavlja se vprašanje, ali so tako 
povezanost čutile stoletja in več nazaj, kar se Willemsu ne zdi verjetno. Tako po njegovem 
mnenju obstaja veliko indicev, ki izpodbijajo vprašljivo idejo o enem samem »ciganskem« 
oziroma romskem ljudstvu. 

Zadrege pri poimenovanju polja proučevanja »Ciganov« 
oziroma Romov

Zgornji zgledi semantičnega neskladja med pojmoma »Cigan« in Rom, ki se v nekate-
rih primerih uporabljata tudi kot etnična etiketa oziroma generični izraz, ne pomagajo od-
praviti zadrege, v kateri se znajdemo, če želimo označiti polje proučevanja, ki si za »objekt« 
prilašča omenjeno skupinskost oziroma skupinskosti. 

Za to polje se uporablja več denominacij. Skrajno problematičen je izraz »ciganologi-
ja«, ki je v skladu z zahtevami politične korektnosti transformiran v »romologijo«, vendar ta 
izraz ni nič manj težaven. Enaka zadrega se pojavi pri prevajanju »ciganskih« študij v rom-
ske študije. Omenjena poimenovanja namreč nimajo enakih sematičnih razsežnosti. V čem 
je specifi čnost posameznih denominacij, poskuša pojasniti pričujoči razdelek besedila. 

Romske študije se predstavljajo kot fragmentirana disciplina, ki je razdeljena med na-
cionalne in regionalne specialiste za Rome, kakor da bi obstajali angleški Romi, madžarski 
ali romunski Romi, slovenski Romi, češki in slovaški Romi ipd. Pravzaprav jih eksplicitno 
tako označujejo zaradi nacionalizma in sedentarizma, kot bomo pokazali v nadaljevanju. 
Tako v zborniku Jezik i kultura Roma iz leta 1989 najdemo predstavitve raziskovalnih 

65  Ibid., str. 4–5
66  Op. cit., 1994.
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izsledkov posameznih »romologij«, ki so razdeljene na posamezne nacionalne države. V 
zborniku so predstavljene študije o Romih v Jugoslaviji, na Češkoslovaškem, v Italiji ipd.67 
ter posamezni specialisti – »romologi«, ki proučujejo Rome znotraj nacionalnih meja drža-
ve, v kateri živijo. Če sprejmemo razlago Patricka Williamsa, so ti izrazi prav tako vpeljani 
od zunaj, saj si vse skupine, ki jih ima večinska populacija za »Cigane«, verjetno ne rečejo 
»Romi«. Verjetno je tudi, da te skupine sprejemajo poimenovanje Romi od zunaj, ker je 
manj pejorativno. 

Za to deskriptivno analizo bo vpeljana distinkcija med starejšo »ciganologijo«, ki jo 
v sedanjem času, ko se vse bolj uveljavlja poimenovanje »Romi«, vse pogosteje prevajajo 
kot »romologijo«, in novejšimi »ciganskimi« oziroma romskimi študijami ter antropologijo 
»Ciganov«, vendar z opozorilom, da distinkcija ni ostra. Nekateri raziskovalci še vedno 
producirajo študije, utemeljene pretežno v folkloristiki in fi lologiji, medtem ko si drugi pri-
zadevajo za t. i. »multidisciplinarno« orientiranost »ciganskih« oziroma romskih študij ter 
vpeljavo sodobnejših raziskovalnih humanističnih in družboslovnih vprašanj. 

V angleški literaturi se pogosto uporablja izraz »ciganologija« – v angleškem jeziku 
to polje označujejo z gypsiology, raziskovalcem pa rečejo gypsiologists,68 njuna semantična 
ekvivalenta v francoski literaturi sta tsiganologie in tsiganologues.69 Romska nacionalista 
Dragoljub Acković70 in Ian Hancock trdita, da lahko izraza »ciganologija« in »ciganologi« 
prevajamo s pojmoma »romologija« in »romologi«. 

Razlog je bržkone to, da izraz Gypsiology tudi v angleščini označuje predvsem prouče-
vanje Romov, saj je praviloma povezan s starejšimi, tradicionalno usmerjenimi proučevanji. 
Ta raziskovanja so favorizirala študij skupin, ki so bile prepoznane za najbolj »avtentične«, 
saj se je njihova podoba najbolj prilegala izoblikovanim stereotipom o »Ciganih«. »Ciga-
nologija« je bila »kalderašocentrična«, in navadno se ji študij drugih »ciganskih« skupin ni 
zdel zanimiv. Tako so se tradicionalne »ciganologije« ukvarjale pretežno s študiji Romov in 
jih pogojno lahko imenujemo »romologije«. Praviloma niso proučevale domorodnih no-
madskih skupnosti oziroma so jih opredeljevale za »neprave ciganske« skupine (npr. Vesey-
Fitzgerald).71 V tem smislu lahko govorimo o znanstvenem rasizmu.

»Ciganologija« oziroma »romologija« je praviloma, vsaj v angleško govorečem prosto-
ru, povezana s starejšimi, »klasičnimi« proučevalci »Ciganov« oziroma Romov, ki govorijo 
romski jezik, izvirajo iz Indije, so nomadi ipd., ter bolj ali manj psevdoznanstvenim poče-
tjem tradicionalne, klasične romske folkloristike in lingvistike. Vendar velja taka opredelitev 
z določenim zadržkom, saj v frankofonem prostoru izraz tsiganologie uporabljajo tudi za 
študije novejšega datuma. V šestdesetih letih so bile »romologije« povezane z reševanjem 

67  Prim. v S. BALIĆ in drugi, Jezik i kultura Roma. Sarajevo, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa, 1989.
68   J. OKELY, op. cit., 1983; Id., Construction Diff erence: Gypsies as »Other«. Anthropology and Ethics, Anthropological 

Journal on European Cultures, 1994, letn. 3, št. 2.
69  W. WILLIAMS, op. cit., 1984; 1989.
70   D. ACKOVIĆ, Istorija informisanja Roma u Jugoslaviji 1935–1994. Novi Sad, Beograd: Društvo Vojvodine za jezik i 

književnost Roma, Romski kulturni klub, 1994.
71  Navedeno v T. ACTON, op. cit., 1974; 1989; prim. J.-P. CLÉBERT, op. cit., 1967.
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»romskega problema«, kar je spodbudilo oblikovanje posebnih združenj, ki so izdajala svoje 
časopise – tak primer je francoska revija Études Tsiganes.72 Reimer Gronemeyer73 je opozo-
ril, da so »ciganologi« (tsiganologues) v različnih obdobjih sodelovali z represivnimi ukrepi 
oblasti. Pri tem so imeli za skupni cilj bodisi iztrebljenje Romov bodisi so našli zadovoljstvo 
v tem, da so represivni oblasti priskrbeli informacije, da je ta lahko izpolnjevala svojo nalogo. 
Oblikovali so si tudi svoj vir evidenc, ki je bil privilegiran, če že ne enkraten. 

Odnos med »romologijo« in antropologijo 

Pred podrobnejšo obravnavo posameznih opredelitev proučevanja Romov se bom po-
svetila še razpravi o odnosu med »romologijo« in antropologijo. To vprašanje je sredi pet-
desetih let 20. stoletja načela Rena Cotten74 v reviji Journal of the Gypsy Lore Society. Glede 
odnosa med antropologijo in »ciganologijo« (Gypsiology) – ki je lahko približno prevedena 
kot »romologija«, vendar prevod ni čisto natančen – je izrazila prepričanje, da obstajajo 
znanstveniki, ki želijo videti v »ciganskih« študijah (Gypsy studies) več kot le ezoteriko. 
Menila je, da lahko iz rabe izraza razberemo prizadevanje za identifi kacijo »ciganologije« 
z znanostjo; prav iz tega razloga je napisala tudi članek o razmerju med antropologijo in 
»ciganologijo«.75 

Cotten je opozorila na pomembno razliko med »ciganologijo« in antropologijo ter na 
odnos med njima: »Ciganologija« se ukvarja z enim ljudstvom in eno kulturno skupino 
(četudi pestro), medtem ko se antropologija teoretično ukvarja z vsemi ljudstvi v času in 
prostoru.76 Po njenem mnenju naj bi to pomenilo, da si mora »ciganologija« kot temeljno 
deskriptivna znanost postaviti za cilj oblikovanje kar najbolj popolne podobe »Ciganov« 
(Gypsies), medtem ko naj bi bila kulturna antropologija temeljna analitična znanost, ki naj 
bi uporabljala deskripcijo posameznih kultur kot sredstvo za ugotavljanje splošnih zakoni-
tosti človeškega, zlasti kulturnega vedenja. Z drugimi besedami, v »ciganologiji« bi moral 
biti poudarek na klasifi kaciji in organizaciji deskriptivnih podatkov, medtem ko naj bi šla 
antropološka prizadevanja v smeri analize kulturnih procesov in izdelave teorij, povezanih 
z njimi. 

72  L. de HEUSCH, op. cit., 1966, str.16.
73  Navedeno v W. WILLIAMS, op. cit., 1989, str. 25.
74  R. GROPPER [roj. COTTEN], op. cit., 1954; 1955.
75  R. COTTEN, op. cit., 1954, str. 108.
76   Zdi se, da je bila Rena Cotten v skladu s tedanjo ameriško kulturno antropologijo pri svojih izpeljavah esencialistična. 

Prezrla je prav to, na kar je resda šele čez trideset let opozoril Williams; namreč, da je treba pri vsaki skupnosti upošte-
vati specifi čni vidik, metodološki imperativ, da omenjamo kulturno potezo vsake posamične skupine, ki jo umeščamo 
med Cigane. Niti analiza niti opažene poteze nam ne omogočajo, da bi rezultate te analize aplicirali na drugo skupino. 
Potrebno je proučevati specifi čne skupine v njihovi totalnosti, ne pa neprecizno posploševati. Cotten je članek napisala 
na podlagi pisnih virov, ki jih je črpala predvsem iz Journala. V sedemdesetih letih je odšla na teren. Pod moževim 
priimkom Gropper je v New Yorku objavila monografi jo o »Ciganih« z naslovom Gypsies in the City: Culture Patterns 
and Survival (1975). Njena študija je pomemben vir za etnografi jo razvoja romskih študij oziroma razvoja antropologije 
»Ciganov«. Gl. tudi R. COTTEN, op. cit., 1954, str. 109.
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Ti napotki Rene Cotten niso bili mišljeni kot izključevanje možnosti prenosa metod 
med obema »znanostma«, pač pa so bili prej svarilo pred suženjskim kopiranjem ene znano-
sti od druge. Menila je, da poskuša antropologija vzpostaviti zakone kulturne spremembe in 
da naj bi zato nedvomno vključevala veliko deskriptivnega materiala. »Ciganske« študije, ki 
naj bi si prizadevale za čim bolj popolno deskripcijo kulture »Ciganov«, so na drugi strani 
bližje tradicionalnim etnografskim študijam zgodnejših antropologov. 

Rena Cotten je tako nalogo antropologov videla v oblikovanju teoretičnih premislekov. 
Po njenem mnenju ima »ciganologija« veliko pomembnih podatkov, ki bi lahko prispevali k 
razvoju antropoloških teorij, vendar ostaja provinca »ciganologov«, ki organizirajo podatke 
o Romih in ki jih dajejo na razpolago drugim znanostim. Od »ciganologije« per se ne zah-
teva, da mora vpeljati kakršno koli integracijo s teorijami družboslovja, toda njena lastna 
težnja se lahko obogati s predlogi iz take teorije.77 

Raziskovalci, kakršen je npr. francoski etnolog Jean-Paul Clébert, ki se je ukvarjal s 
pregledom »ciganske« folkloristike, so opredeljevali proučevanje »Ciganov« s pojmom »ci-
ganologije«; ta je po njihovih interpretacijah predstavljala vejo etnologije. Po prepričanju 
»ciganologov«78 naj bi se začelo proučevanje »Ciganov« že v 15. stoletju, ko so se v Evropi 
pojavile prve »ciganske« tolpe. Toda šele v 19. stoletju so ljudje pod vplivom romantizma 
potrebovali domačo eksotiko. Clébert povezuje s tem časovnim obdobjem tudi nastanek 
»ciganologije«. V vsakdanjem življenju so se ljudje soočali z »avtentičnimi dobrodušnimi 
divjaki«, »neotesanci«. Književnost in znanost sta bili tedaj zavzeti s »ciganskim proble-
mom«. Izšle so številne knjige, v katerih sta se znanost in književnost dobesedno mešali. 
Prek lingvistike naj bi se dokazalo, da so ti ljudje prišli iz Indije, lingvisti so skušali rekon-
struirati migracijske poti s pomočjo jezika. »Ciganologi« so sistematično proučevali »ci-
ganske« običaje in navade. Hkrati so skušali ločevati originalne elemente od tistih, ki so jih 
»Cigani« prevzeli od civilizacij, s katerimi so prihajali v stik. Vendar pa so bili iskalci sku-
pnega izvira kmalu razočarani. Odkrili so, da »Cigani« nimajo nobenega povsem izvirnega 
obeležja, razen enkratne upornosti in divjega zavračanja teženj, da bi se integrirali. Zdelo se 
je, da njihova folklora, tradicija, magija in običaji le ohranjajo folklorno tradicijo in običaje 
dežel med Indijo in Irsko.79 

Po Clébertu razočaranje ni trajalo dolgo; izginilo naj bi, ko naj bi raziskovalci uvideli, 
da »Cigani« predstavljajo pravzaprav neprimerljivo folklorno snov. »Ciganska« folklora naj 
bi ponujala natančno in neverjetno zanimivo podobo »primitivega« Vzhoda in Evrope.80

Piasere je v razpravi o razmerju med in cigansko etnografi jo in »ciganologijo« (tsiganolo-
gie) slednjo opredelil za nekakšen »ekskluzivni intelektualni teritorij«, ki je vzporedno polje, 
ločeno tako od etnologije kakor tudi od antropologije: »Ciganologija« se je predstavljala in 
se deloma še predstavlja ne toliko kot skupek interdisciplinarnih študij, pač pa kot »ciganska 

77  Ibid., str. 109–110.
78  J.-P. CLÉBERT, op. cit., 1967; M. BLOCH, op. cit., 1953.
79  J.-P. CLÉBERT, op. cit., 1967, str. 9.
80   Ibidem.
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ropotarnica« (un »fourre-tout« tsigane).81 Ta citat bralce navaja k sklepu, da »ciganologija« 
ni premišljeno koncipirana, pač pa je zanjo značilnejša raba skupka neaktualiziranih, esen-
cializiranih ter reifi ciranih konceptov. 

Romski aktivisti o proučevanju Romov 

Romski aktivist Ian Hancock uporablja več izrazov za oznako študij o Romih. Med 
pregledanimi teksti tega avtorja nisem odkrila podrobnejše epistemološke opredelitve tega 
početja. Hancockovo pojmovanje »romologije« in romskih študij (Romani studies) lahko 
razberemo iz konteksta njegovih razprav o romski zgodovini, imaginarijih in identiteti. V 
knjigi Th e Pariah Syndrome82 »ciganologe« (Gypsyologists) in »romologe« (Romanologues), 
»romološke« študije (Romanological studies) in »ciganske« študije (Gypsy studies) le omenja. 
Po njegovem mnenju naj bi bila vsem naštetim skupna obremenjenost z orientalističnimi 
predsodki in pogledi na Rome. Njegove izpeljave implicirajo, da so v tem pogledu korek-
tnejše romske študije (Romani studies).

Za ljudski imaginarij in za polje nekaterih akademskih študij, ki jih lahko po Hancocku 
opredelim za »romološke«, naj bi bilo značilno nedoločno, nenatančno dojemanje romske iden-
titete, ki se navadno izteče v predsodke. Za to obstaja veliko razlogov, med katerimi je Han-
cock poudaril: prvič, povezovanje Romov z islamskim prevzemanjem delov krščanskega sveta, 
drugič, predsodke, povezane z barvo kože, tretjič, ekskluzivno naravo romske kulture, ki ne 
spodbuja zaupnosti ali domačnosti Romov z neromskim prebivalstvom, temveč povzroča su-
mničavost tistih, ki so izključeni, četrtič, strah zbujajoče prerokovanje, s katerim se preživljajo 
in je odgovor na omejevanje mobilnosti Romov in izbire poklicev, petič, pristajanje na kulturno 
funkcijo populacije »Ciganov«, na katero so projicirane nemoralnost, kriminalnost, nebrzda-
nost, divjost, kar rabi prevladujoči kulturi za ohranjanje njenih lastnih meja, šestič, da Romi ni-
majo teritorialne, vojaške, politične in ekonomske moči in so zato lahka tarča različnih obtožb, 
in sedmič, kar lahko označimo za afi rmativni rasizem, da je »ciganska« persona vedno znova v 
nesporni funkciji simbola preproste osebe, neobremenjene s časom. Ta reprezentacija postaja 
vse bolj privlačna v kompleksnem in od države nadzorovanem ter discipliniranem svetu. 

Mentalne predstave o preprostih »Ciganih« so postale v zahodni tradiciji instituciona-
lizirane kot del zahodne kulturne dediščine. Seveda je k institucionalizaciji imaginarija pri-
spevalo tudi akademsko polje; napačne informacije so postale konvencionalna učenost.83 

V Zgodovini informiranja Romov v Jugoslaviji 1935–1994, ki jo je napisal v Beogradu 
živeči romski aktivist Dragoljub Acković, najdemo pojasnilo, da je »Romologija« ime ča-
sopisa; hkrati je dodana opomba, da gre za relativno nov pojem, ne le v naših leksikonih, 
temveč tudi v naši zavesti.84 

81  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 21.
82  Th e Pariah Syndrome. New York, Karoma Press, 1987.
83   Glej http://www.ijt.cz/transitions/thestrug1.html], prim. tudi http://www. geocities. com/~patrin/pariah.
84  D. ACKOVIĆ, op. cit., 1994, str. 115.
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V nasprotju s Hancockom, ki »romologijo« opredeljuje kot psevdoznanost, Acković v 
monografi ji pojasnjuje, da »romologija« zamenjuje starejši leksem »ciganologija« in da gre 
za znanost: 

»Današnji pojem romologije vsebuje svojevrsten splet znanstvenih disciplin, 
ki z metodami multidisciplinarnosti obravnavajo elemente kulture v rom-
ski skupnosti, njihov medsebojni položaj in pomen za romsko skupnost ter 
odnos romske skupnosti s socialnim, ekonomskim, političnim in kulturnim 
okoljem, v katerem eksistira.«85 

V široko zasnovanem polju »romologije« naj bi delovali indologi, etnologi, arheologi, 
»romologi«, lingvisti, sociologi, zgodovinarji, etnomuzikologi itn. 

Prvotno naj bi šlo za zbiranje esencializirano pojmovane romske kulture in njenih ele-
mentov, vendar se Dragoljub Acković v naslednji knjigi ni posvetil kakšni zbirateljski akciji 
iskanja romske kulture in njenih komponent po vzoru katerega izmed etničnih gibanj, pač 
pa je priobčil tragično zgodovino eksterminacije Romov med drugo svetovno vojno v ta-
borišču Jasenovac.86 Poglavje o holokavstu v romski zgodovini sicer do nedavnega ni bilo 
priljubljeno med raziskovalci iz bivše Jugoslavije, medtem ko je bilo v devetdesetih letih 
predmet proučevanja nekaterih zahodnih zgodovinark in zgodovinarjev.87 

Sodobnejša proučevanja: romske študije, študije »Ciganov« 
in začetki socialne antropologije »Ciganov«

Grobo rečeno se zdi, da sodobnejši raziskovalci in antropologi raje govorijo o študijah 
»Ciganov« ali romskih študijah oziroma o antropologiji »Ciganov« kakor o »romologiji«. 
Izjema je ameriška antropologinja Alaina Lemon, ki sicer ne opredeljuje razlike med »ci-
ganologijo« in »romologijo«, pač pa natančno opredeli, kako razlikuje med »ciganologi« 
in »romologi«. Prvi so folkloristi, raziskovalci in romantični ljubiteljski raziskovalci, ki so 
proučevali potujoče skupine, ki bi lahko bile – ali pa tudi ne – romske, medtem ko so drugi 
proučevali specifi čno romsko kulturo, jezik ali zgodovino.88

Francozi raje kot izraz »romologija« uporabljajo izraz »ciganologija«. Iz spremenjenih 
poimenovanj je pravzaprav mogoče razbrati, da gre za na novo refl ektirano problematiko 
in odmik od tradicionalno folkloristično in fi lološko navdahnjenih proučevanj, ki so si 

85  Ibidem.
86  D. ACKOVIĆ, op. cit., 1995.
87   V okviru zbirke Interface, ki jo koordinira in razvija Center za ciganske raziskave (Centre de recherches tsiganes) na Uni-

verzi Renéja Descartesa v Parizu, so zgodovinarji s podporo Evropske komisije objavili raziskave o politiki interniranja, 
deportacij in uničevanja. Nekateri naslovi iz omenjene zbirke, osredinjeni na teritorije Srednje in Vzhodne Evrope, so 
dobili tudi podporo Sveta Evrope.

88   A. LEMON, Between Two Fires. Gypsy Performance and Romani Memory from Pushkin to Postsocialism. Durham, Lon-
don, Duke University Press, 2000, str. 247.
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prizadevala za bolj ali manj homogen popis »kulturnega blaga« in jezika, ali da gre celo za 
prelom s temi proučevanji. Vendar ta pavšalni oris ne velja za vse rabe posameznih oznak. 

Antropologi, sociologi, lingvisti in drugi, ki se želijo iztrgati iz »ropotarnice ciganolo-
gije«, so se konceptualno ohlapnega področja dotaknili le toliko, da so ilustrirali svoje bolj 
ali manj radikalno drugačne študije, ko so analizirali (etnične) identitete, imaginarije ali ko 
so revidirali teorije o nomadizmu89 in teoretizirali o sedentarizmu90 ter ko so analizirali 
politike, povezane s »ciganskimi« etničnimi skupinami. Iz pisanja nekaterih sodobnejših 
proučevalcev lahko razberemo, da si prizadevajo za vpeljavo distinkcije med novejšimi štu-
dijami in prejšnjo »romologijo«. Kot že povedano, je bila tradicionalna vednost o Romih 
praviloma obremenjena z arhaizmi iz folkloristike. Bila je tudi politično angažirana na stra-
ni države in si je prizadevala za asimilacijo oziroma izkoreninjenje Romov. Najskrajnejši 
primer politične angažiranosti vednosti o Romih so bile rasnobiološke in kriminalistične 
raziskave: nekateri raziskovalci, npr. Robert Ritter, so delali v imenu nacistične politike, ki 
je njihove izsledke izrabila v holokavstu. Sodobnejši raziskovalci skušajo hkrati upoštevati 
tudi študije in politični aktivizem romskih ter neromskih intelektualcev, ki si prizadevajo za 
emancipacijo in temeljne državljanske pravice romskih in njim podobnih skupin.

Nekateri sodobni pisci uporabljajo poimenovanje »ciganske« študije (v francoščini 
Études Tsiganes,91 in v angleščini Gypsy studies92) ali romske študije (Romani studies). Raz-
lična poimenovanja odsevajo obstoj ne le semantičnih, pač pa tudi epistemoloških razlik v 
opredelitvah. Na novo refl ektirana problematika, ki bi lahko nakazovala spremembe v pa-
radigmi, pomembne za razvoj romskih študij, sega v sedemdeseta leta, ko začnejo sociologi, 
na katere je bolj ali manj vplivala tudi antropologija, proučevati tudi »ciganske politike« in 
socialne spremembe. Hkrati so tudi vse bolj angažirani.93

Poleg teh oznak za proučevanje »Ciganov« oziroma Romov obstaja tudi novejša ozna-
ka, ki jo največ uporabljajo v angleško govorečem prostoru, vendar tudi drugod. Avtori-
ca obsežne bibliografi je o »Ciganih« (Gypsies) Diane Tong94 je omenila tri predavatelje v 
univerzitetnih programih, v katerih se posvečajo romskim študijam: Th omasa Actona,95 
angleškega sociologa, profesorja Romani studies na Univerzi v Greenwichu, ki je znan 
tudi po svojem aktivističnem delovanju, romskega aktivista Iana Hancocka, profesorja 

89   A. RAO, Th e Constrains of Nature or of Culture? Pastoral Resources and Territorial Behavour in the Western Hima-
layas, v M. J. Casimir, A. Rao (ur.),  Mobility and Territoriality: Social and Spatial Boundaries among Foragers, Fishers, 
Pastoralists and Peripatetics. New York, Oxford, Berg, 1992.

90   R. MCVEIGH, Th eorising sedentarism: Th e roots of anti-nomadism, v T. Acton (ur.), op. cit. 1997.
91  W. WILLIAMS, op. cit., 1984; W. WILLIAMS (ur.), op. cit., 1989.
92  J. OKELY, op. cit., 1983.
93   J.-P. LIÉGEOIS, Mutation Tsigane: La révolution bohémienne. Editions Complexe, 1976; t. Acton, op. cit., 1974; nave-

deno v L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 23.
94   D. TONG, Gypsies. A Multidisciplinary Annotated Bibliography. New York, London, Garland Publishing, Inc.  1995.
95   Andrzej Mirga za Actona uporablja izraz Gypsiologist; verjetno zato, ker Acton opredeljuje za »Cigane« tudi tiste, ki po Mir-

govem mnenju niso »čisti Cigani«. Andrzej Mirga, ki se ukvarja z etničnostjo iz romske perspektive, je poudaril pomembnost 
ideološke distinkcije »čistega, pravega« Roma od tistih, ki niso čisti Romi. Ideologije o pravih Romih obstajajo tako med 
Romi kakor tudi med proučevalci, kar tu le nakazujem. Zdi se, da se krvne ideologije povezujejo z ideologijo »pravih« Romov, 
pri populaciji, ki ni vključena v gibanja za emancipacijo, pa se zdi, da so poleg krvi pomembne še druge lastnosti.
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angleškega jezika in lingvista iz Združenih držav Amerike, ter Mileno Hübschmannovo, 
češko etnologinjo s Karlove univerze v Pragi. V literaturi se omenja tudi Indijski inštitut za 
romske študije v Čandigarju.96 Poimenovanje pa uporabljajo tudi nekatere revije, npr. Ro-
mani Studies (ki se je do leta 2000 imenovala Journal of the Gypsy Lore Society) in bolgarska 
revija Studii Romani, ki jo urejata Vesselin Popov in Elena Marushiakova. Vendar se zdi, da 
tudi pojem romske študije ni nedvoumen in pomensko enoznačen, saj združuje – tako kot 
druge discipline – različne akademske in epistemološke orientacije.

Ian Hancock in Th omas Acton97 sta bolj ali manj povezana z akademskim aktivizmom; 
razlika med njima je, da si Acton prizadeva za »maksimalno defi nicijo pojma Cigan«.98 
Izraza »Cigani« in Travellers po njegovem mnenju nista fi ksni, neprepustni in nesporni 
kategoriji. Hancock je romski aktivist in je po drugi strani bolj naklonjen romskemu nacio-
nalizmu. Zdi se, da gre za regionalno specifi čnost tudi na Češkem: Milena Hübschmanno-
vá je etnologinja in aktivistka, ki izhaja iz tradicije vzhodnoevropske etnologije in fi lologije 
oziroma lingvistike. V nekaterih primerih se zdi, da gre bolj za spremembo denominacije 
kot pa za spremembe v konceptualizaciji študij.

Angleške romske študije (Romani studies) so multidisciplinarno polje družboslovnih 
in humanističnih ved,99 ki segajo v sociolo gijo, socialno antropologijo, etnomuzikologi-
jo, lingvistiko, v politične in izobraževalne vede. Romske študije se ukvarjajo z vprašanji 
»ciganskih« politik in identitet »Ciganov«, Romov in Travellers, s »cigansko« kulturo, z 
umetnostjo, glasbo, pri tem pa upoštevajo tudi sodobne spremembe v drugih vedah, npr. v 
izobraževanju in zdravstvu. Nastale so kot odgovor na ozkost starejših študij, ki so teme-
ljile na eni strani predvsem na amaterskem folklorizmu, na drugi strani pa na oblikovanih 
imaginarijih in sedentarističnih predsodkih, ki jih je o Romih in njim podobnim skupinah 
oblikovala in reproducirala sedentarna družba. Ti so bili kot domnevni nomadi – celo v 
Vzhodni Evropi, kjer zvečine niso nomadi – »problem« za državo, učitelje, svetovalce, po-
liciste, socialne delavce ipd. Starejše študije niso upoštevale niti relacij Romov z državo niti 
njihovih odnosov z neromskim lokalnim prebivalstvom. Kompleksni odnosi s posamezni-
mi akterji moči so bili osrednjega pomena pri oblikovanju identitete romskega ljudstva. Ta 
vprašanja romske študije podrobno proučujejo, tradicionalistično koncipirana polja prou-
čevanja pa jih puščajo ob strani. 

Vendar tudi opredelitev romskih študij ni enotna; antropologinja Judith Okely meni, 
da se inspirirajo v polju kritične in radikalne sociologije, kamor je umestila npr. raziskovanja 
Actona in Liégeoisa.100 Zdi se, da socialni antropologi ločujejo romske študije od socialne 

96   W. R. RISHI, History of Romano Movement, Th eir Language and Culture. V: S. Balić in drugi, op. cit., 1989, str. 5. 
97   I. HANCOCK, Duty and Beauty, Possession and Truth: Lexical Impoverishment as Control, v T. Acton in G. Mundy 

(ur.), op. cit., 1997; Id., Dom za vešanje – O vaxt e rromengo – time ot the Gypsies. Journal of Mediterranean Studies. 
History, Culture and Society in the Mediterranean World, 1997, letn. 7, št. 1, str. 52–57; T. ACTON, op. cit.,1974; 1985; 
1997; 1998.

98   T. ACTON, op. cit., 1974.
99  Prim. T. ACTON, op. cit., 1997, ter T. ACTON in G. MUNDY, op. cit., 1997. 
100  Iz predavanja na CEU – Summer University, Budimpešta 1999.
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antropologije »Ciganov«, čeprav sta npr. Judith Okely in Michael Stewart objavila svoje 
prispevke v zborniku z naslovom Romani culture and Gypsy identity,101 ki sta ga uredila 
protagonista romskih študij Th omas Acton in Gary Mundy. 

Romske študije so prvotno proučevale skupine, ki so jim večinske populacije navadno 
rekle »Cigani«, same pa so se označevale z mnogoterimi drugimi imeni. Zaradi politične 
korektnosti in epistemološke distinkcije od »romologije« so romske študije označili kot 
»romani« njihovi protagonisti, ki si prizadevajo za oblikovanje transparentnega, fl uidno 
zamejenega polja proučevanja populacij, ki jih večinska družba in država s svojimi poli-
tikami diskriminirata podobno kot Rome. K taki konceptualizaciji je prispevala terenska 
izkušnja raziskovalcev v Angliji, kjer obstaja dolgoletna tradicija viktorijansko zasnovanih 
študij. Raziskovalci »ciganskega življenja« so prezrli proučevanje populacij, ki niso bile »či-
sto romske«, in tako prispevali h kreiranju imaginarne delitve na »prave«, navadno Rome, 
»mešance«, kar so bili po prepričanju viktorijansko orientiranih raziskovalcev Didekai, ter 
»neprave«, kar naj bi bili npr. irski Travellers, ki so jim nadeli pejorativno ime Tinkers.102 

Romske študije proučujejo poleg populacij, ki govorijo jezik romani, tudi druge sku-
pine. Povezujejo se z etničnimi študijami drugih diskriminiranih ljudi, kot so npr. japonski 
Burakumin, ki so izpostavljeni diskriminaciji in rasizmom, bolgarski Joroki (Yoroks) in Po-
maki (Pomaks),103 »New Age« Travellers ali New Travellers, skupini, ki za lastno poimeno-
vanje uporabljata tudi imeni Minceirs in Nawkens in sta v literaturi znani kot irski in škotski 
Travellers ali Tinkers oziroma kot škotski Gypsies/Travellers.104 

Meje romskih študij tako postajajo premične, fl uidne in transparentne, kot je pre-
mična tudi barthovsko koncipirana meja etnične skupine,105 pomembna sta emski106 vidik 

101  Romani culture and Gypsy identity, 1997.
102  T. ACTON, op. cit., 1974.
103   Japonski Burakumin naj bi bili nekakšni japonski »Cigani« (prim. I. NEARY, Burakumin in Contemporary Japan, v T. 

Acton (ur.), op. cit., 1997, str. 111–125); bolgarska etnična skupina Joroki je pastirska nomadska turškomuslimanska 
skupina; Pomaki so bolgarsko govoreči sedentarni muslimani (prim. I. Iliev, Somebody like you: Th e images of Gypsies 
and Yoroks among some Bulgarian Muslims, v T. Acton (ur.), op. cit., 1997, 54–60); »New Age« Travellers ali New Tra-
vellers so skupina ljudi, ki so jih tako označili mediji in ki so sedentarni način življenja zamenjali za potujočo eksistenco 
(C. CLARK, »New Age« Travellers: identity, sedentarism and social security, v T. Acton (ur.), op. cit., 1997, str. 125). 

104   W. REID, op. cit., 1997; prim. T. ACTON, op. cit., 1989, str. 93; T. ACTON, op. cit., 1997; T. ACTON (ur.), op. cit., 
1997;  T. ACTON in G. MUNDY, op. cit., 1997.

105  F. BARTH, op. cit., 1969.
106   Emsko/etsko distinkcijo je izoblikoval lingvist Kenneth Pike in izhaja iz besed »fonemski« in »fonetski«. Razlika med 

emskim in etskim je bila v socialni antropologiji priljubljena za pojasnjevanje kontrasta med razlagami s pomočjo do-
morodskih modelov realnosti in med opisom in primerjavo sociokulturnih sistemov glede na kriterije, ki jih je postavil 
opazovalec o drugih. Emske analize poudarjajo subjektivne pomene v socialni skupini in v njenem specifi čnem modelu 
izkušnje, etske analize pa označujejo razvijanje in aplikacijo modelov, ki jih je razvil analitik s pomočjo svojih teoretičnih 
in formalnih kategorij. Opozicija med emskim in etskim je bila povezana z vprašanjem kulturnega relativizma. Splošno 
znano je priporočilo, da naj se distinkcija med emskim in etskim ne bi preveč preprosto uporabljala v antropologiji, ker naj 
bi antropologijo odlikovala ravno kombinacija različnih domorodskih modelov (skupaj z domorodskim modelom opazo-
valca) in poskusov teoretske sinteze ali generalizacije (C. SEYMOUR-SMITH, Macmillan Dictionary of Anthropology, 
Macmillan Reference Books. London, Basingstoke, Th e Macmillan Press, 1986, str. 92. Za epistemološko distinkcijo med 
emskim in etskim prim. Tudi M. HARRIS, Cultural Materialism Is Alive and Well and Won’t Go Away Until Something 
Better Comes Along, v R. Borovsky (ur.), Assessing Cultural Anthropology. New York: Mc-Graw Hill, 1994.)
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etničnosti in stik, vendar se raziskovalci še vedno posvečajo proučevanju kulture oziroma 
deloma reifi cirani »substanci ali vsebini vsebini« etni čnosti,107 ki jo je Barth imenoval cultu-
ral stuff . Pomembno je vedeti, da so v okiru romskih študij, kakor so koncipirane v Angliji, 
aktivni tudi romski nacionalisti oziroma aktivisti (Lee 1997, Gheorghe 1997) oziroma Ga-
dže, ki simpatizirajo z romskim nacionalizmom.108 Epistemološka opredeljenost romskih 
študij odseva sodobnejše razumevanje antropološkega koncepta etničnosti. 

Francoski sociolog Jean-Pierre Liégeois, ki je začel akademsko kariero v približno is-
tem času kot Th omas Acton, je skupaj z zgodovinarko Henriette Asséo v Parizu ustanovil 
Center za ciganske raziskave (Centre de recherches tsiganes), v katerem izvajajo raziskave 
in študije, sorodne angleškim romskim študijam. Posamezniki v okviru Centra sodeluje-
jo z angleškimi raziskovalci pri urejanju specializirane zbirke Interface, zato opisujem tudi 
Liégeoisova proučevanja. Liégeoisov center se ukvarja z raziskavami, ki bi jih lahko imeli za 
nekakšno politično antropologijo »Ciganov« oziroma za radikalno progresivno sociologi-
jo. Sredi sedemdesetih let je Jean-Pierre Liégeois v knjigi Mutation Tsigane: La révolution 
bohémienne109 opisal strategije in politike »Ciganov« in njihovih organizacij, zlasti še Med-
narodnega ciganskega komiteja in Prvega svetovnega romskega kongresa, v zgodovinskem 
kontekstu in v kontekstu socialnih sprememb.

V knjigi Gypsies and Travellers,110 ki je nekakšen »dosje za interkulturno usposabljanje 
učiteljev«, se Liégeois ukvarja s sociokulturnimi in sociopolitičnimi vprašanji. Gradi na pred-
postavki, da so večino ohranjenih zgodovinskih dokumentov o teh ljudeh napisali »Necigani« 
in da so bolj ali manj resnični oziroma izmišljeni. Zadržan je do kolektivnega spomina, ki je 
pogosto bolj mitski kot zgodovinski. Ne diskutira s teorijami o izviru romskih populacij, ven-
dar omeni fi lološko podmeno o njihovem indijskem izvoru iz 19. stoletja, ko naj bi skorajda vse 
izviralo iz Indije. Ta podmena se je ohranila vse do danes. Trdi, da je jezik romani indijski in da 
izhaja iz sanskrta, ter oriše ideje o migracijskih poteh, ki jih je rekonstrirala lingvistika s pomo-
čjo raziskovanja besedišč in gramatičnih struktur narečij jezika romani. Z oporo na lingvistiki 
nato različni avtorji »potrjujejo«, urejajo in vedno znova dopolnjujejo arhivske vire. Liégeois 
predpostavlja, da so dolgolasi prebivalci šotorov ob prihodu v Evropo, v 14. in 15. stoletju, pri 
večinski populaciji zbujali začudenje, osuplost, zaskrbljenost in dvom. Upirali naj bi se klasifi -
kaciji. Tako naj bi jim drugi nadeli imena, povezana z izmišljenim/zamišljenim izvirom.

V analizi politik in vedenja večinskega prebivalstva do »Ciganov« in Travellers Liége-
ois obravnava kulturne vrednote in ideologije, ki so jih razširjali in branili ljudje, ki so jih 
obdajali. V političnem in psihološkem smislu so bili »Cigani« in Travellers vedno fi zična 
in ideološka grožnja državi, povzročali so skrbi lokalnim oblastem in vzbujali strah večin-
skemu prebivalstvu. Njihova nenavadnost, drugačnost, ki je bila največkrat interpretirana 

107   R. JENKINS, Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations. London, Sage Publications& New Delhi, Th ousand 
Oaks, 1997, str. 12.

108  T. ACTON, Gypsy Politics...,1997; T. ACTON in G. MUNDY, op. cit., 1997.
109  Mutation Tsigane: La révolution bohémienne, Editions Complexe, 1976.
110  Ibidem. 
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kot tujost, je bila preganjana in zatirana, če je le bilo možno. Drugačnost »Ciganov« in Tra-
vellers je večinsko prebivalstvo zaznavalo kot odpadništvo. Z zavračanjem so se oblikovale 
politike, ki so bile večinoma negativne. Liégeois se je proučevanja politik lotil prek študija 
zgodovinske evidence o ravnanju s »Cigani« in Travellers do sredine 20. stoletja v različnih 
deželah. Politične orientacije, ki napredujejo od politike izključevanja do politike omejeva-
nja, so presegale državne meje in so se le malo razlikovale druga od druge. Liégeois zatrjuje, 
da se v sedanjosti države ukvarjajo predvsem s politiko »vključevanja« in si prizadevajo za 
brisanje razlik z asimilacijo različnih skupin. Politike evropskih držav so si po njegovem 
podobne, saj naj bi ravnanje s »Cigani« in Travellers in predstave, ki se oblikujejo o njih, 
postale tisto dejstvo Evrope, pri katerem je Evropa najbolj razdvojena.111 

Liégeois v delu knjige, kjer se posveča sociokulturnemu aspektu analize »Ciganov«, 
opiše odkritje in prihod »Ciganov« v Evropo ter njihov izvir, nato pa pregleduje dokumen-
te, ki označujejo njihov prihod v posamezne evropske dežele, selitvene tokove in valove 
migracije ter imena in habitat teh skupin ter skupin Travellers. Opiše jezik in njegove 
variacije, izposojenke in funkcije. Tu njegova sociologija povzema spoznanja, ki sodijo v 
posebno polje t. i. romske lingvistike112 in njenih različic. Razpravlja o socialni organizaciji, 
poročnih zvezah, socialni kontroli, socialni koheziji, morali in transformaciji ter hkrati 
premišljuje stare socialne koncepte, ki so jih oblikovali folkloristi, zlasti koncept poglavar-
ja, ki je bil v funkciji posrednika med »cigansko« in »necigansko« družbo. (To funkcijo je 
nekoliko podrobneje obravnaval že v knjigi Mutation Tsiganes.) Posveti se opisu družine, 
religije, ekonomske organizacije, vprašanjema potovanja in nomadizma, umetnosti ter ži-
vljenjskemu stilu. 

Izmed sociopolitičnih vprašanj so ga zanimali predvsem razumevanje »Ciganov« in 
Travellers, njihovo delovanje, reakcije okolja ter načini adaptacije nanje. Proučeval je tudi 
kulturno in politično dinamiko, ki je povezana z različnimi pojavi in procesi, fi ltriranimi 
skozi analizo okoliške populacije. 

Francoski antropolog Patrick Williams je zbral dokumente kolokvija in jih leta 1989 
objavil v zborniku Tsiganes: Identité, Évolution; zanj je napisal tudi uvod. Zbornik je izšel 
po kolokviju ob tridesetletnici obstoja revije Études Tsiganes. V njem je predlagal kon-
ceptualizacijo »ciganskih« študij (Études Tsiganes) in predstavil te študije v razmerju s 
»ciganologijo« (Tsiganologie).113 Opozoril je na problematičnost proučevanja »Ciganov« 
zaradi historičnih izkušenj, kar se je najbolj skrajno manifestiralo v nacističnem raziskova-
nju »Ciganov« kot posebne rase, ko so se jih oblasti v resnici hotele iztrebiti, medtem ko 
so raziskovalci hoteli ohraniti »čiste« primerke kot laboratorijske primerke za svoja rasna 
raziskovanja.114 

111  Ibid., str. 87–88
112   Prim. W. WILLEMS, op. cit., 1997; Y. MATRAS (ur.), Romani in Contact. Th e History, Structure and Sociology of a 

Language. Amsterdam, Benjamins, 1995.
113  P. WILLIAMS, op. cit., 1989, str. 23–32.
114  Ibidem; prim. tudi W. WILLEMS, Ethnicity as a Death-Trap: the History of Gypsy Studies, v L. Lucassen, W. Willems 
in A. Cottaar (ur.), op. cit., 1998; A. FRASER, Th e Gypsies: Th e Peoples of Europe. Oxford, Blackwell, 1992.
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Williams meni, da problematičnost raziskovanja »Ciganov« izhaja iz ujemanja vedno-
sti in represije, ki sta se v zgodovini »ciganskih« študij vzajemno oplajali. Znanstvene ugo-
tovitve in izsledke »ciganologije« so oblasti izrabljale za nadzor nad »nomadi po etničnem 
karakterju«. Raziskovalec bi moral tako prevzeti svoj delež odgovornosti v zvezi z odnosom 
med represijo in vednostjo iz dveh razlogov.

Prvič, cilj znanstvenega raziskovanja je vedno gospodovanje nad realnostjo in v tem 
principu gospostva je vselej tudi želja po kontroliranju »Ciganov«. Vsakdo, ki se posveti tem 
študijam, se mora zato zavedati razloga za svoj znanstveni interes, ne sme pa biti začuden, 
če bodo izsledki njegovih študij uporabljeni za različne namene. Drugič, v realnosti represija 
ne jemlje resno poznavanja »Ciganov«, pač pa išče diskurz, ki dokazuje njene domneve. 
Vsako obdobje je oblikovalo svoja sporočila o realnosti, kakršno poznamo iz znanstvenih 
spekulacij: slednjim naj bi bil skupen diskurz, ki ad hoc opravičuje rezerviran pristop do 
bohémiens, nomades, tsiganes. Prav tako so poudarki, za katere se danes zdi, da ilustrirajo 
predsodke, v obdobju, ko so jih proglašali »ciganologi«, verjetno veljali za objektivno zane-
sljive raziskovalne izsledke. 

Po Williamsu mora znanstvena pozicija pretehtati sámo intenco raziskovanja v vseh fa-
zah, od opazovanja do publiciranja, in mora natančno defi nirati relacije med raziskovanjem 
ter različnimi instancami, ki ga zanimajo in ki vplivajo na življenje »Ciganov«. V znanstveni 
dejavnosti sami je treba najti pogoje emancipacije in upoštevati pogled, ki proučuje obkro-
žujoče institucije, vpete v dejavnost proučevanja. Williams pravi, da lahko k emancipaciji 
»ciganskih« študij prispevajo trije vidiki.

Prvič, nikoli se ne smemo odreči prikazovanju raznolikosti in kompleksnosti pojavov, 
ki jih odkrijemo. Nič ne upravičuje simplifi kacije in shematizacije, zlasti pa ne želja, da bi 
služili učinkovitosti političnih akcij. Izpostaviti je treba kompleksnost in neizčrpnost, saj 
poteze identitete pri »Ciganih« nikoli niso enkrat za vselej fi ksirane, situacije, v katerih se 
izražajo, pa so raznolike. Raziskovalec lahko interpretira vse zanimive aspekte študij, ki 
so ekvivalentni njegovemu objektu. Študije, predstavljene na kolokviju, kažejo raznolikost 
(la diversité) »Ciganov«, ki predstavljajo lokalne značilnosti. V vsakem trenutku lahko 
nova posamičnost pritegne v proces naše najbolj utemeljene gotovosti (certitudes). Ne gre 
za odkrivanje neznanih »Ciganov«, ki bi jih preprosto dodali kot »novo vrsto« med že 
pregledane v katalog, pač pa gre za prikazovanje (apparition) nepredvidljivih »Ciganov«, 
po defi niciji, ki jo postavimo za pertinentno. Treba je torej pregledati reference in kriteri-
je za ocenjevanje naših načinov razumevanja. Če se soočimo s »cigansko« totalnostjo, ki 
zahteva konstantno »intelektualno telovadbo« za vsako proučevano situacijo, mora biti 
opazovalec pripravljen prilagajati metode analize. Zahteva po opazovanju kompleksnosti 
in raznolikosti je hkrati za nekatere, ki proučujejo »Cigane«, tudi sreča, saj lahko zato 
ohranjajo dogmatizem. Če je opazovalec zvest svojemu predmetu, njegov diskurz ne more 
vstopiti v kalup drugih konstituiranih predelanih diskurzov. Kaže se tudi potreba, da študij 
»Ciganov« izboljšuje hevristično vrednost in da prispeva k boljšemu razumevanju univer-
zalnih pojavov ter njihovih dimenzij, kot je npr. vprašanje medkulturnega stika ali večno 
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aktualno vprašanje manjšin. In končno, pri proučevanju »Ciganov« moramo neprestano 
vijugati med »navadami« in »resnicami«, vzpostaviti moramo povezavo med študijem in 
življenjem.115 

Drugič, če se je o »Ciganih« izoblikoval »znanstveni« diskurz, ki je ustrezal določenemu 
obdobju, je treba vselej proučevati tudi politiko in okolje. Vednost o »Ciganih« je treba ume-
stiti v zgodovinski kontekst vsakokratne produkcije, pri čemer moramo upoštevati specifi čne 
fenomene neke družbe, ki zadevajo »Cigane«, in »Naš« pogled, ki je usmerjen na »Njih«. 
Konkretno, vemo za povezanost med tradicionalnimi stereotipi, ki obstajajo v podobi »ci-
ganologije« iz petdesetih let, in željo po njihovem izražanju in proučevanju ter med asimila-
tivno politiko in politiko integriranja, ki se je pojavila v tistem trenutku. Ne smemo pozabiti, 
da »ciganologija« gotovo ni govorila kot anonimni glas, pač pa je bila povezana s politikami. 
Nove politike ne ukinejo starih navad in novi klišeji ne izpodrinejo avtomatično starih. Pro-
učevanje mora prepoznavati tudi razlike. Svojo pozornost pri študiju moramo usmeriti na 
številna dogajanja in številne poteze, ki prečkajo družbe, katerih zelo zanimiv del so »Cigani«. 
Proučevanje ne sme biti prepuščeno le specialistom; bolje je, da analize izvajajo opazovalci 
celotne družbe. Samo ambicija univerzalista dopušča študijam »Ciganov« prestopati svoje 
lastne meje. Inventar posamičnih dejstev, ki skuša formulirati oblikovanje specifi čne vednosti, 
je pravzaprav način, ki jih zapira, je ovira njihove svobode, njihove popolnosti. Ciganologija ni 
upravičljiva, če ni hkrati vednost o drugih in vednost o nas samih.116 

Tretjič, konsekvenca prejšnjih opcij je zahteva po upoštevanju svoje vloge pri razisko-
vanju skupin, na katere vplivamo. Hkrati je treba upoštevati tiste, ki smo jih srečali; računati 
moramo na šok in porajanje vtisov, ki so produkt tega srečanja. Stik je tudi minimalni pogoj, 
da je naše početje kredibilno; je pogoj, da sploh smemo spregovoriti in imamo pravico do 
besede. Srečanje ni majhna stvar, ne moremo ga doživeti v enem dnevu in pogosto ne brez 
modalitet, ki smo jih predvidevali. Vsi, ki oznanjajo stik z Manuši, Romi, Voyageurs, Sinti, 
Gitanes in Jeniši in na katere je vplivalo srečanje, ko so sledili svojim ukrepom oziroma in-
tervencijam – od preprostih prijateljev »Ciganov«, vojakov, odgovornih in raziskovalcev do 
socialnih delavcev – so izkusili zahteve po transformaciji, ki so jih sprejeli ali pa so se jim 
uprli. Teža tega srečanja, poštenost oziroma zvestoba svojim čustvom, ki jih v nas sprožijo ti 
ljudje, konstituirajo tudi garancijo, da ne bomo privolili v ideološki diskurz oziroma z njim 
soglašali.

Posebne napore je treba po Williamsovem mnenju usmeriti v preventivo pred zahaja-
njem v subjektivizem, ki je poseben problem in odgovor na realno razumevanje »Ciganov«. 
Kaj je temeljna značilnost »ciganske« situacije, če je ne predstavimo v relacijah z večinsko 
družbo? Celotna zgodovina »Naše« naravnanosti pogleda na »Njih« odseva eno stvar: na 
»Njih« se nikoli ni gledalo brez težav. Celovita študija potez in vrednot, na katerih temeljijo 
»Naši« pogledi na »Njih«, odkrije, da poteze in vrednote nimajo smisla, dokler ne preuči-
mo »Naše« družbe, ki obkroža »Njih«. Opazovati realnost »Ciganov« ne more pomeniti 

115  P. WILLIAMS, op. cit., 1989, str. 26.
116  Ibid., str. 27.
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nič drugega kot registrirati interakcije, ki jih izrazimo z dvema pojmoma, med »Njimi« in 
»Nami«, ki se v reprezentaciji vidita kot pojma v opoziciji. Toda relacija oblikuje totalnost, 
ki presega oba pojma, tako prvega kot drugega, »Njih« in »Nas«. To nagnjenje k ločeva-
nju »Nas« in »Njih« ni znanstveno, pač pa je določeno z delovanjem ideološke pozicije. 
Opazovalec, ki deluje tako, kot da »Mi« ne bi z ničemer vplivali na »Njihovo« prisotnost, 
ostane ravnodušen, ko sreča »Cigane«. Tako početje oziroma tak pogled, ki jih zreducira 
na nič drugega kot na objekt proučevanja zunaj naše družbe, vpeljuje in podpira politike, 
usmerjene k manipulaciji ali k »odstranjevanju« teh skupin, bodisi z izgoni, izseljevanji in 
asimilacijo bodisi z eliminacijo. 

Williams pravi, da je ujemanje vednosti in represije utopija družbe, v kateri ne bo 
»Ciganov«, in utopija avtonomnega, od nas ločenega »ciganskega« ljudstva. Dodaja, da ne 
smemo nikoli pozabiti, da je bila taka situacija značilna za nacistično zgodovino in njeno 
nacistično metodo izolacije in ohranjanja čistosti »Ciganov«. Williams tudi opozarja, da 
ni lahko najti diskurza, ki bi dal odgovor o natančni situaciji »Ciganov«. Težnja k iskanju 
specifi čnosti in razlik prinaša tveganje, da bi bile te razlike videti kot eksotika ali arhaizem. 
Iskanje specifi čnosti »Ciganov« obide ljudi iz njihovega okolja, in tako manjka tudi pogled, 
da je svet, s katerim se soočajo »Cigani«, tudi »Naš« svet. Če vztrajamo pri bližini oziroma 
pri podobnosti med »Nami in Njimi«, tvegamo, da bodo razlike videti kot odkloni ali odce-
pitve. »Cigani« se potem zdijo uporni ali ugovarjajoči (les Tsiganes révoltés ou contestataires) 
ali pa nesposobni, socialno hendikepirani oziroma »deviantne« osebnosti. Williamsu se 
zdi, da je bil skovan koncept deviantnosti za združevanje podob o upornih in nesposobnih 
»Ciganih«. 

Tradicionalni »ciganologiji« manjka tudi dinamična dimenzija »ciganske« identite-
te: če so med njimi Romi, Gitanes, Manuši, Sinti, Jeniši, Voyageurs, so le sami sposobni 
konstruirati te posamičnosti (singularités). Poudarjanje tega ali onega aspekta – če se npr. 
govori o »romskem ljudstvu« ali o »osebah nomadskega izvira« – v diskurzu oblikuje tako 
mehanično in kompaktno koherentnost, da skoraj ni več mogoče upoštevati nobenega dru-
gega pogleda. 

Diskurzi o priznavanju kulture in diskurzi o socialni marginalnosti kažejo dve sodobni 
tendenci, ki danes funkcionirata brez referenc na konkretno situacijo in celo kreirata svoje 
lastne referente. Ne moremo se sprijazniti z nedopustno distinkcijo med resničnimi, »pra-
vimi Cigani« – med tistimi, ki ustrezajo idejam o njihovem eksotičnem izviru, posamični 
etničnosti in specifi čnem kulturnem bogastvu – ter med tistimi, ki ne ustrezajo nobeni taki 
zamišljeni podobi in naj bi zato bili samo navadni marginalci.

Williams meni, da v nobenem primeru ni mogoče ločevati kulture (»Ciganov« – les 
Tsiganes) in situacije (popotnikov – »les Voyageurs»); ali natančneje, živeti določeno kultu-
ro pomeni hkrati tudi predati se določeni družbeni situaciji. Situacija ima vedno kulturno 
dimenzijo, ki je bolj ali manj bogata in afi rmirana z večjo ali manjšo veljavnostjo. Williams 
ne agitira za nobeno od obeh intelektualnih naravnanosti, ker meni, da lahko tako prva 
kakor tudi druga hitro prodre v politično opcijo, temveč si prizadeva poiskati pot oziroma 
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način, ki bi omogočil hkratno upoštevanje in proučevanje obeh aspektov, tako kulturnega 
aspekta kakor tudi aspekta situacije. 

Favoriziranje prvega ali drugega interpretativnega mehanizma naredi oba pristopa 
ekskluzivna in tako oba vnaprej zanemarita potrebo po njunem povezovanju. Konjunk-
cija bi morda prispevala k pojasnjevanju napačnih razumevanj, za katera se zdi, da urejajo 
odnose med raziskovalci in socialnimi delavci. Odkrijmo še povezavo med zahtevami 
spekulativne dejavnosti in dejavnosti praktičnega življenja. Ker se ni lahko soočiti z etnič-
no/kulturno in družbeno dimenzijo, tudi ni lahko sprejeti ljudi, ki inkarnirajo razliko in 
bližino oziroma podobnosti. »Ciganov« ne moremo niti misliti niti sprejemati, ne da bi se 
sami transformirali. Pri sodobnem proučevanju »Ciganov« gre bolj ali manj za problem 
soočenja dimenzije etničnosti, zlasti njene kulturne in socialne dimenzije. Odkrivanje 
»Ciganov« je hkrati tudi vsiljevanje enega samega pogleda – »Našega« – vsem drugim 
skupinam.117

Socialna antropologija »Ciganov« oziroma Romov

Leta 1991 so pri reviji Études Tsiganes potekali študijski dnevi z naslovom »Cigan-
ske« študije in vprašanja antropologije (Études des Tsiganes et questions d’anthropologie), 
ki jih je organiziralo Društvo za raziskovanje v socialni antropologiji (l’ Association pour 
la recherche en anthropologie sociale). Iniciativo za skupno razpravo je dal etnolog Michael 
Houseman, ki sicer proučuje antropologijo Afrike in Oceanije, potem ko je prebral ne-
davno objavljene etnološke članke o »Ciganih«. Branje teh člankov je v njem spodbudilo 
začudenje in hkrati interes za etnologijo, ki proučuje romske in njim podobne skupine. 
Zanimala so ga predvsem vprašanja, ki jih zastavlja terensko delo med temi populacijami. 
Čudilo ga je, da antropologi na splošno posvečajo le malo pozornosti etnologiji »Ciga-
nov« oziroma da je bila antropologija »Ciganov« v antropologiji na splošno zapostavlje-
na.118 V posebni tematski številki revije Études Tsiganes, ki so jo naslovili Une ethnologie 
des Tsiganes, so objavljeni članki antropologinj in antropologov o terenskih raziskavah, ki 
so bile izvedene v devetdesetih letih med različnimi »ciganskimi« populacijami. Predsta-
vljena so tudi epistemološka vprašanja, ki jih sproža antropološki študij teh populacij.119 
Sodelujoči antropologi niso kakšna posebna šola v antropologiji, saj izhajajo iz različnih 
referenc; razlikujejo se glede osrednjih raziskovalnih interesov, pa tudi glede motivov za 
proučevanje. Skupno jim je stališče o raziskovanju: antropološko raziskovanje »Ciga-
nov« je enakovredno antropološkim študijam drugih skupin glede objekta proučevanja, 

117  P. WILLIAMS, op. cit., 1989, str. 23–32.
118   P. WILLIAMS, Introduction. Études Tsiganes, Une ethnologie des Tsiganes. Jeux, tours et manèges, Revue semestrielle, 

1994, letn. 2, str. 4–7.
119   Npr. M. HOUSEMAN, Etudes des Tsiganes et questions d’anthropologie. Etudes Tsiganes, Une Ethnologie des Tsiga-

nes. Revue semestrielle, 1994, letn. 2, str. 11–18; L. PIASERE, op. cit., 1994; J. OKELY, op. cit., 1994.
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raziskovalne metode, konceptov, ki podpirajo analizo, in glede tekstov, ki obenem kažejo 
podobo odkrite realnosti ter prispevajo k oblikovanju nove antropološke vednosti. Član-
kom sta skupna tudi raziskovalni pristop in poznavanje življenja v skupnosti.120 

V tem smislu je mogoče govoriti o socialni antropologiji »Ciganov«. V navedeni te-
matski številki je Leonardo Piasere121 objavil zgodovinski oris socialne antropologije, ki 
proučuje omenjene populacije, in predstavil njena epistemološka vprašanja. Njegov zgodo-
vinski pregled mi je pomenil obenem osnovo za pisanje tega poglavja in vodilo pri študiju 
antropoloških člankov in monografi j.

Socialna antropologija – v francoščini jo imenujejo etnologija – se v nasprotju z rom-
sko lingvistiko, ki je posebno polje v romskih študijah, ne more pohvaliti z dolgoletno tra-
dicijo proučevanja Romov. Nekaj člankov so prispevali antropološki klasiki, npr. Arnold 
Van Gennep, William Halse Rivers Rivers in Alfred Louis Kroeber. Arnold Van Gennep je 
objavil članek North African Gypsies o »Ciganih« iz Severne Afrike, s katerim je hotel raz-
iskovalce Romov opozoriti na prisotnost različnih skupin, npr. skupin Beni’Ades in ‘Amer 
v Alžiriji, ki so ju nekateri imeli za alžirske »Cigane«.122 William Halse Rivers Rivers  je 
objavil članek Notes on the Heron Pedigree collected by the Rev. George Hall.123 V njem je 
razlagal pomen genealoške metode v socialni antropologiji in pri tem uporabil primer »Ci-
ganov«; želel je opozoriti na smernice, na katerih bi postalo možno sociološko in biološko 
proučevanje, če bi imeli na razpolago obsežnejšo zbirko »ciganskih« rodovnikov. Opisal je 
institucijo poroke pri »Ciganih« ter stopnjo endogamije, poroke med sorodniki, menjavo 
bratov in sester, poligamijo, poroke vdov in vdovcev ter pokazal na druge možne rabe študija 
genealogije.124 

Alfred L. Kroeber je v antropologijo vpeljal pojma delna kultura in delna družba ter v 
knjigi Anthropology: Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory »Cigane« označil kot 
polkulturo. Dodal je, da štejejo »Necigani« Rome za »parazite«.125 

Edward Evan Evans-Pritchard je napisal uvod v Triggovo knjigo Gypsy Demons and 
Divinities iz leta 1975. Triggovo delo je sinteza folklorističnih zapisov o »ciganskih« vero-
vanjih in je bilo v romskih študijah označeno za frazerijansko zlato vejo ciganologije, saj je 
vsebovalo že večkrat objavljena poročila o izvirnih starih kultih. Iz Evans-Pritchardovega 
kavalirskega uvoda je razvidno, da je bil slabo informiran o »Ciganih« in njihovi kulturi.126

120  P. WILLIAMS, op. cit., 1994., str. 4–5.
121  L. PIASERE, op. cit., 1994.
122    A. Van Gennep, North African Gypsies. Journal of the Gypsy Lore Society, New Series, 1911-1212, letn. V, št. 3, str. 

192–197.
123   W. H. RIVERS RIVERS, Notes on the Heron Pedigree Collected by the Rev. George Hall. Journal of the Gypsy Lore 

Society, New series, 1913–1914, letn. VII, str. 88–104.
124  Ibidem, str. 88–104.
125   A. L. KROEBER, Anthropology: Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory. New York, Harcourt, Brace and Com-

pany, 1948, navedeno v R. GROPPER [roj. Cotten], Gypsies in Th e City: Culture Patterns and Survival. Princeton, New 
Yersey, Darwin Press, 1975, str. 30.

126   Prim. J. OKELY, op. cit., 1994, str. 55 in T. ACTON, Mediterranean..., 1997, str. 38.
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Ta interes za proučevanje »Ciganov« pri antropoloških klasikih se je odražal v poznej-
šem zanimanju socialnih antropologov za to skupino ljudi. S »Cigani« oziroma Romi so se 
začeli antropologi intenzivneje ukvarjati razmeroma pozno. Interes za »cigansko« antropo-
logijo je močno narasel šele v zadnjem desetletju in zdi se, da so »Cigani« za antropologe 
na novo odkrito ljudstvo. Razlog za pozno ukvarjanje antropologov s »Cigani« oziroma 
Romi vidijo nekateri v tem, da naj bi bili preveč domači »Drugi«. Živeli so doma, na evrop-
skih tleh, ali na ozemlju Združenih držav Amerike oziroma Kanade, in ne na kakšnem od 
eksotičnih terenov, kamor so se antropologi odpravljali proučevat različna ljudstva, preden 
so se razmahnili procesi dekolonizacije. Mogoče so se zdeli antropologom manj zanimivi 
tudi zaradi Kroeberjevega podcenjevanja njihove kulture. V petdesetih letih se je začela s 
kulturno antropologijo ukvarjati že omenjena antropologinja Rena Cotten. Leta 1975 je 
izdala monografi jo o Romih v New Yorku, v kateri je uporabila boasovski koncept kulture 
in kulturnih vzorcev. 

V Evropi se antropološke študije »Ciganov« začenjajo v petdesetih letih s tremi imeni, 
Fredrikom Barthom, W. Dostalom in N. Pavkovicem, ki so bili takoj umeščeni na druga 
področja, pojasnjuje Piasere.127 Barthov članek Th e Social Organization of a Pariah Group in 
Norway128 je vzorčni primer takega uvrščanja in hkrati zgled izolacije: ker je objavil članek 
o norveških Tater iz vzhodne Norveške v reviji Norveg izven običajnega kroga kanadskih 
»ciganologov« in ker je bil predmet prispevka skupina norveških »Tatarov«, ki jih tradici-
onalno orientirani raziskovalci niso imeli za »prave Cigane«, je članek ostal v senci vse do 
ponovne objave v zborniku, ki ga je leta 1975 uredil Farnham Rehfi sch. 

V šestdesetih letih so o »Ciganih« pisali Farnham Rehfi sch, ki je proučeval škotske 
Tinkers, G. Çoker in P. Lemaire De Marne. 

Belgijski antropolog afrikanist Luc de Heusch je objavil knjigo À la découverte des 
Tsiganes: Une expédition de reconnaissance, v kateri je opisal svoje potovanje in obiskovanje 
»Ciganov« od Pariza do Istanbula. Orisal je »ciganologijo« in priobčil poskus defi nicije 
»ciganske« kulture na podlagi druženja z Janom Yoorsom. Priobčil je še etnografski oris 
»ciganske« družbe Lovara. V drugem delu monografi je je objavil tudi svoj dnevnik, v ka-
terem pripoveduje o potovanju z Janom Yoorsom, ki so ga »ciganski« prijatelji imenovali 
stric Vanja, de Heusch pa ga je označil za najtežavnejši primer kulturne razcepljenosti 
in razcepljene osebnosti, kar jih pozna. Yoors je bil potomec antverpenskega pletarskega 
umetnika in je najprej živel v Belgiji, pozneje pa tudi v Španiji. Tekoče je govoril fl amsko 
in špansko. Pozneje so ga posvojili Romi, s katerimi se je asimiliral, toda nikoli ni pretrgal 
vezi z zahodno kulturo; objavljal je tudi tekste o Romih in bil informator proučevalcem 
»Ciganov«.129 De Heusch je pojasnil delovanje »ciganske« družbe z vojaško metaforo 

127  Op. cit., 1994, str. 22.
128   F. BARTH, Th e Social Organization of a Pariah Group in Norway, v F. Rehfi sch (ur.), Gypsies, Tinkers and Other Tra-

vellers. London, Academic Press, 1975, str. 285–299. 
129   Cf. YOORS po L. DE HEUSCH, op. cit., 1966, str. 9–10.
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»kulture v obsednem stanju«.130 Po njem je omenjeno metaforo povzel in deloma priredil 
tudi Michael Stewart, ki je z obsednim stanjem (A State of Siege) označil neprestano pose-
ganje države in lokalnih vlad v »cigansko« družbo in občutek Romov, da so oblegani ozi-
roma da živijo v »getu«. Občutek obsedenega stanja naj bi izhajal iz občutka – in pogosto 
tudi iz dejanskega stanja – obkroženosti z močnejšo in pogosto zlohotno populacijo.131 

Piasere je navedel tudi prve monografi je o posameznih »ciganskih« skupnostih, ki so 
jih antropologi objavili v sedemdesetih letih: Bertha B. Quintana in Lois G. Floyd sta leta 
1972 objavila monografi jo o Gitanos iz Granade, Anne Sutherland leta 1975 o Kalderaših 
iz Kalifornije, že omenjena Rena Gropper o Kalderaših in Mačvajih (Maćwaja) iz New 
Yorka, Teresa San Román o Gitanos iz Madrida in Barcelone, Matt T. Salo in Sheila M. G. 
Salo o Kalderaših iz vzhodne Kanade, Martti Grönfors o fi nskih Kaale in Roma, George 
Gmelch pa o Irish Tinkers oziroma Travellers iz Dublina.132 

Približno v istem času, leta 1975, je izšel tudi zbornik Gypsies, Tinkers and Other 
Travellers. Uredil ga je Farnham Rehfi sch z Oddelka za sociologijo in socialno antropo-
logijo na Univerzi Hull, ki je proučeval škotske Travellers. V Rehfi schovem zborniku so 
bili objavljeni članki socialnih antropologov in sociologov o socialni organizaciji in socialni 
strukturi naštetih skupin. Bili so usposobljeni za raziskovanje in so intenzivno proučevali 
ljudi, o katerih so pisali. Ti raziskovalci so običajno preživeli na terenu daljše obdobje v 
izbrani proučevani skupini.133 

Socialna antropologija »Ciganov«, etničnost 
in eksperimentalna etnografi ja 

Nekaj let za prebojem Barthovega koncepta meje v polje etničnih študij in v socialno 
antropologijo je nastalo tudi nekaj barthovsko navdahnjenih besedil o »Ciganih« oziro-
ma Romih in etničnosti. Barthovo besedilo je bilo primarno usmerjeno na raziskovanje 
socialnih dimenzij etničnih skupin in zlasti na vzdrževanje etničnih meja. Razlikovalo 
se je od tradicionalnega raziskovanja izoliranih socialnih enot.134 Po Barthovem progra-
mu so se s tem vprašanjem ukvarjali tudi socialni antropologi, ki so proučevali romske 
skupine. 

Andrzej Mirga, etnolog romskega rodu, ki je pisal o Romih na Poljskem, je poskušal 
defi nirati kategorijo »romstva« oziroma »romanipen« (Gypsyhood), ameriška antropologi-
nja Carol Silverman pa se je posvetila analiziranju pogajalskih strategij pri konstituiranju in 
ohranjanju »ciganskosti« (Gypsiness) v kontekstu družbenih sprememb. 

130  L. DE HEUSCH, op. cit., 1966, str. 34–49. 
131  M. STEWART, op. cit., 1997, str. 40–43.
132   Prim. J. OKELY, op. cit., 1994, str. 46.
133  F. REHFISCH, op. cit., 1975, str. vii.
134  F. BARTH, op. cit., 1969, str. 9–11.
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Carol Silverman je proučevala ameriške »Cigane«, ki govorijo po romsko (romanes). 
V svoji študiji je zajela skupini Kalderašev in Mačvajev, ki naj bi bili po mnenju ameriškega 
antropologa Matta Saloja dovolj homogeni, da bi jih lahko imeli za »posamezno etnič-
no entiteto«.135 Silverman je razpravljala o očitnem paradoksu tradicionalnih stališč razi-
skovalcev glede asimilacije, na katero so opozarjali, in ohranjanja identitete pri omenjenih 
»ciganskih« skupinah. Proučevala je vzdrževanje in prečkanje meja v romski kulturi glede 
na inovacije, pri čemer »necigansko« okolje ni bilo grožnja romski kulturi, kakor so bili pre-
pričani tradicionalni »ciganologi«. Okolje, ki jih je obdajalo, je bilo bogata zakladnica (store-
house), iz katere so Romi kreativno jemali, si jo prisvajali in z njeno pomočjo interpretirali 
ter kreirali svojo kulturo. Pokazala je, da so ameriški Romi kultivirali distinktivno etnično 
identiteto, medtem ko naj bi se po prevladujočem mnenju raziskovalcev vse bolj asimilirali.

Tradicionalno navdahnjeni raziskovalci so spremembe v »ciganski« kulturi interpreti-
rali kot njeno izginjanje oziroma so dajali modifi kacijam negativno konotacijo. Silverman je 
pokazala, da je inovacija v kulturi temeljna prilagoditvena in kreativna strategija romskega 
preživetja v neromskih okvirih.136

Andrzej Mirga je poskušal defi nirati, kaj pomeni biti »pravi Cigan« (oziroma v njego-
vem primeru »pravi Rom«), in določiti, kakšna je vloga te kategorije pri specifi ciranju etnič-
nih meja z »Necigani«. Njegova študija je pomembna zlasti zato, ker romski antropolog po-
lemizira s »ciganološko« literaturo in ker osvetli etnično razmejevanje znotraj posameznih 
skupin. Tovrstne razlike med skupinami so antropologi običajno prezrli, saj so večinoma 
proučevali etnične meje med Romi in Neromi. Mirgov prispevek je poseben tudi v tem, da 
se je posvetil analizi meja znotraj različnih romskih skupin na Poljskem. Priobčil je analizo 
esencialnih razlik med skupinami v kategorizaciji etničnih meja, ki so odvisne od načina 
življenja, odločitev in časti, tj. od principov in kulturnih vrednot Romov. Izsledki njegove 
študije zajemajo skupine Bergitka, Kalderari, Lovari in Polska Roma.137 

Okely138 je bolj upoštevala barthovsko priporočilo, da naj bi se namesto tipologij etnič-
nih skupin in njihovih relacij raziskovali procesi, ki sodelujejo v generiranju in ohranjanju 
etničnih skupin. Poleg procesov vzpostavljanja etničnih meja in njihovega vzdrževanja se 
je posvečala tudi raziskovanju »notranjosti« etnične skupine. Barthovski koncept meje so 
uporabljali tudi pri študijah simboličnih meja. Judith Okely je npr. to konceptualizacijo 
uporabljala pri proučevanju kodeksa čistosti, ideoloških in prostorskih relacij, pri študiju 
živalskih kategorij, v antropoloških študijah spolov (gender), zlasti v antropologiji telesa in 
telesnosti, in natančneje pri proučevanju meja med »zgornjim« in »spodnjim« ter »notra-
njim« in »zunanjim« telesom.139

135  Navedeno v C. SILVERMAN, op. cit., 1988, str. 262.
136  Ibid., str. 267–268.
137   A. MIRGA, Th e Category of »Romanipen« and the Ethnic Boundaries of Gypsies. Ethnologia Polona, 1987, št. 13, str.  

243–255. 
138  Op. cit., 1983.
139   Gre za proučevanje simboličnih meja v dihotomijah med zgornjimi in spodnjimi deli telesa, pri čemer simbolično mejo med 

prvim in drugim delom predstavlja pas; v dihotomijah med »zunanjim« in »notranjim« tele som, pri čemer predstavlja npr. 
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Leonardo Piasere je označil prehod od etnografske k antropološki produkciji vednosti, 
ki se je ukvarjala s »Cigani«, z izrazom eksperimentalna etnografi ja. Iz njegovega pojasnila je 
razvidno, da uporablja izraz v širšem smislu, kakor ga danes uporabljajo nekateri ameriški 
avtorji, npr. James Cliff ord in George Marcus v zborniku Writing Culture: Th e Poetics and 
Politics of Ethnography iz leta 1986. Njegovo razumevanje eksperimentalne etnografi je je 
podobno Biancovemu razumevanju »etnografi je« in označuje analizo dokumentacije, ki so 
jo na terenu oblikovale osebe z antropološko izobrazbo. Omenjena specifi kacija ni natančna 
in nanjo le malo vpliva zgodovinski kontekst »ciganskih« študij. Implicira premestitev od 
teorij na splošno k proučevanju odnosa med opazovalcem in opazovanim. Če je po Bian-
cu etnografski podatek informacija, ki je dovolj pomembna za poročanje o znanstvenem 
problemu, postane ta informacija etnografskoeksperimentalna, ko je sprejemnik vključen v 
kognitivno operacijo, ki je na splošno antropološko pomembna.140 

Eksperimentalna etnografi ja je nastala zaradi prakse opazovanja z udeležbo v daljšem 
časovnem obdobju. Po zaslugi te prakse se je ohranila vse do danes. Če prevzamemo voja-
ško metaforo Luca de Heuscha o obsednem stanju, lahko rečemo, da je stopnja participacije 
v skupnosti, ki se zahteva od opazovalca, neposredno odvisna od občutka »ciganske« sku-
pnosti, da jo »neciganski« svet, ki jo obdaja, neprestano oblega, pravi Piasere. 

Piasere se ni ukvarjal s težavami, ki jih potegne za seboj opazovanje z udeležbo, pač 
pa se je posvetil drugim, po njegovem mnenju pomembnejšim vidikom. Praksa opazovanja 
z udeležbo, ki je vse bolj razširjena in ki jo spremlja vse bolj rafi nirana kvalitativna analiza, 
temelji predvsem na interpretaciji »vizije sveta« proučevanih skupnosti ter njihove socialne 
strukture. Ta praksa, ki opušča »emske« kategorije (catégories »émiques«), omogoča razvoj 
poprej odsotnih etnolingvističnih analiz. Posledica tega pristopa je preseganje tradicional-
nih procedur raziskovalcev, ki so imeli tendenco razprostreti svoja opažanja, pridobljena 
pri proučevanju ene skupnosti, na vse »Cigane«, ne glede na njihovo heterogenost. Z an-
tropološkega vidika gre za zamolčanje kritike konceptualne instrumentalizacije, ki je bila 
prepogosto neadekvatna in je vedno skušala »kalibrirati« »Cigane« po lastnih konceptih, 
raje kot da bi »prilagodila sebe« glede na pridobljene izsledke proučevanih »ciganskih« 
primerov. 

Eksperimentalna praksa socialne antropologije »Ciganov« se po Piasereju uvršča v dve 
na videz različni smeri razvoja, ki ju imenuje centrifugalna in centripetalna linija. Njune 
začetke umešča v osemdeseta leta. Za obe orientaciji velja, da se razlikujeta od stare pro-
dukcije vednosti o »Ciganih« in nenehno postavljata vprašanja v splošni antropologiji.

»zunanje« telo – koža in izločki, akumulirana nesnaga, izpadli lasje in dlake ter drugi odpadki, kot so fekalije – potencialno 
nevarnost onečaščenja, če je predelano skozi »notranje« telo. Tako mora biti vse, kar je sprejeto v »notranje« telo skozi usta, 
ritualno čisto. Tabuji onečaščenja, ki zadevajo vzdrževanje sim boličnih meja, so v funkciji vzdrževanja etnične meje ( J. OKE-
LY, op. cit., 1983, str.  77–104; prim. Tudi C. SILVERMAN, op. cit., 1983; A. SUTHERLAND, Gypsies: Th e Hidden 
Americans. Illionos, Waveland Press, 1975 [1986]).

140  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 28.
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Smer, ki jo Piasere imenuje centrifugalna linija, napreduje po zaslugi »oddaljenega pogleda« 
(regard éloigné) in klasifi katoričnega prevrata. Vanjo se umeščajo antropologi, ki se ukvarjajo 
z ljudstvi, ki so vsaj podobna »Ciganom«, če jih že ne opredeljujejo kot »Cigane«. Ta »Ciga-
nom« podobna ljudstva živijo izven Evrope, v Aziji in Afriki. Evropski »Cigani« pomenijo 
torej referenčno točko pri vrednotenju »ciganskosti« drugih. Znotraj teh študij obstajajo 
tudi hipoteze oziroma domneve o sorodstvu ali o skupnem izviru; še zlasti, če te skupine 
živijo v Indiji ali če govorijo jezik, ki vsebuje prgišče indijskih izrazov. 

Nekateri antropologi, ki so presegli ta proces genetskoprototipske klasifi kacije, so obli-
kovali poseben razred opredeljevanja – peripatetične skupine (peripatetic groups).141 Peri-
patetične skupine niso utemeljene na sorodstvu z evropskimi »Cigani« niti jim ti niso osre-
dnja referenca, pač pa so jim skupni številni elementi. Povedano drugače, za peripatetike 
(peripatetics) je mogoče opredeliti le del »ciganskih« skupin. 

Ni naključje, da so ta obrat v perspektivi spodbudili avtorji, ki so delali v južni Aziji 
(npr. R. M. Hayden ob koncu sedemdesetih let v Indiji in Joseph C. Berland na začetku 
osemdesetih let 20. stoletja v Pakistanu), avtorji, ki so opravljali raziskave na več kontinen-
tih (npr. Aparna Rao v Alzaciji in Afganistanu, ki je delala v istem obdobju kot omenjena 
avtorja, D. Nemeth v Združenih državah in Koreji in še Matt T. Salo in Sheila M. G. Salo, 
ki sta izvajala študije na Finskem in v Severni Ameriki).

Aparna Rao je identifi cirala tri pertinentne značilnosti peripatetikov: prvič, prostorska 
mobilnost po zakonitostih, ki so odvisne od ekonomske strategije; drugič, preživljanje, ki 
temelji na prodaji dobrin in/ali uslug, ki se jih lahko ponuja strankam; tretjič, endogamija. 
Obstoj teh skupnosti bi lahko bil odvisen od tega, kar Berland imenuje peripatetična niša 
(peripatetic niche) in označuje povpraševanje po specializiranih dobrinah in/ali uslugah, ki 
si jih sedentarne skupnosti in tudi nomadi (npr. les bergers) v neki regiji ne morejo zagotoviti 
za stalno. Peripatetične skupnosti izrabljajo to nišo v prostranem ekokulturnem sistemu, ki 
je drugi družbeni viri ne zasedajo, in razvijajo strategijo ad hoc.

Pristop k proučevanju peripatetičnih ljudstev, ki ga Joseph C. Berland in Matt T. Salo 
predstavljata kot »novo paradigmo« in ki zelo očitno ter v veliki meri črpa koncepte iz kul-
turne ekologije, je oblikoval teoretske inspiracije. Omogočil je komparativne konfrontacije, 
ki so se prej zdele nedoumljive.142 Študije o peripatetikih so objavljene v dveh antologijah. 
V okviru revije Nomadic Peoples so bili publicirani članki o različnih nomadskih popula-
cijah, ki so jih predstavili raziskovalci na zasedanju Ameriškega antropološkega združenja 
(American Anthropological Association). Posebno številko z naslovom Peripatetic Peoples 

141   Matt T. Salo opredeljuje za peripatetike katero koli skupino, ki živi potujoč način življenja in ljudi oskrbuje z dobrinami in 
uslugami, po katerih je povpraševanje zelo razpršeno v prostoru, so redko razporejene in preveč občasne ali sezonske, da bi 
jih ponujali lokalni oskrbovalci. Te skupine so pogosto endogamne etnične entitete, ki ciljno vzdržujejo svojo ločenost tako 
od naseljenih ljudi kakor tudi od drugih peripatetikov. Ti ljudje se od drugih komercialnih popotnikov razlikujejo v tem, da 
pogosto potujejo skupaj z vso družino, in možno je, da nimajo nikjer stalne domače baze (M. T. SALO, Romnichels, Roaders 
and Travelers on the Great Plains: Peripatetic groups in the United States – Glossary of Argot, Technical and Special Terms 
(tipkopis), 2002 Annual Meeting and Conference on Gypsy Studies, Budimpešta, 6.–7. 9. 2002). 

142  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 33.
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sta uredila Joseph C. Beland in Matt T. Salo (1986). Nastala je v sodelovanju s Komisijo 
za nomadska ljudstva in Ameriškim antropološkim združenjem, ki sta organizirala medna-
rodni simpozij o peripatetičnih družbah. Na tem simpoziju so bile predstavljene raziskave, 
nastale na podlagi opazovanja z udeležbo, ki so zajemale populacije od nomadskih obrtnikov 
in trgovcev do specializiranih zabavnikov. Prispevki iz omenjene zbirke tekstov so imeli dva 
glavna namena: prvič, izpostaviti, defi nirati in ilustrirati nekatere razsežnosti peripatetične 
adaptacije po vsem svetu, in drugič, predložiti skromen prvi skupni napor za razširjanje in 
natančnejše opredeljevanje tako pomena »nomadizma« kakor tudi vloge peripatetikov med 
drugimi skupnostmi v času in prostoru.143 Drugo antologijo z naslovom Th e Other Nomads: 
Peripatetics Minorities in Cross-Cultural Perspecitve je leta 1987 publicirala Aparna Rao.

V prostranem komparativnem obsegu antropologije obstaja tudi druga smer, ki izraža 
bolj centripetalno težnjo. Ta linija privilegira osredinjenje na eno samo skupino in jo analizira 
s pomočjo konceptov ter izdelanih praks, ki jih oblikuje skupina sama. V delih antropologov, 
uvrščenih v to smer, prevladujejo teoretske razprave o identiteti in njeni reprodukciji, kar je 
tudi njihova implicitna ali eksplicitna osrednja tema. Proučevanju identitet so se posvečali 
socialni antropologi Judith Okely, Patrick Williams, Leonardo Piasere in Michael Stewart.

Piasere meni, da ti antropologi poudarjajo kreativni značaj ideologije v proučevanih 
skupnostih. Njihove monografi je analizirajo različne artikulacije in ideološke konstrukcije 
v specifi čnih pogojih eksistence, ki oblikujejo spreminjajoče se socialne strukture. Ti procesi 
potekajo tako med skupinami kakor tudi znotraj skupin, v različnih časovnih in prostorskih 
okvirih. Judith Okely in Michael Stewart poudarjata predvsem vlogo odnosov med »cigan-
sko« skupino in »neciganskim« okoljem, pri čemer je temeljna za konstrukcijo identitet 
prav dinamika med omenjenima entitetama. Williams in Piasere se posvetita prikazovanju 
prav tako bistvenih kontekstov določanja, ki jih oblikujejo odnosi v družbah. Odnosi v teh 
kontekstih se primarno naslavljajo na »ciganski sistem«, se pravi na skupek Negadže, ki 
živijo v isti regiji. Rezultat tega je vedno v relacijskih identitetah, ki se izražajo ali v etnič-
ni taksonomiji, ki se spreminja v času in je fl eksibilna (Piasere), ali v osebno modulirani 
identiteti (Williams). In če Okely, Piasere in Williams poudarjajo »koherenco« med pogoji 
eksistence in ideologijo skupnosti, ki je plod strukturalne fl eksibilnosti med ekonomskimi 
praksami in socialno konstrukcijo sveta, potem Stewart v monografi ji o Romih na Madžar-
skem, ki so jih poskušale socialistične oblasti proletarizirati, poudari razmik (décalage) med 
pogoji eksistence in ideologijo skupnosti.144 

Prispevek študij Patricka Williamsa145 in Leonarda Piasereja146 je po mojem mnenju 
relevanten tudi za proučevanje vprašanja etničnosti, saj njuni študiji osvetlita bistveno raz-
ličnost etničnih taksonomij, ki jih oblikujejo Romi, in tistih, ki jih formirajo »romologi«, 

143   J. C. BERLAND in M. T. SALO, Peripatetic Communities: An Introduction. Peripatetic Peoples. Nomadic Peoples. 
Special Issue, 1986, št. 21/22, str. 1.

144  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 34.
145  W. WILLIAMS, op. cit., 1984.
146  L. PIASERE, op. cit., 1985.
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ali prekrivanje taksonomij obeh akterjev. Na primerih pokažeta, da se lahko etnične ta-
ksonomije tudi prekrivajo. V tem smislu lahko njuni antropološki študiji beremo tudi kot 
pomemben prispevek k osvetljevanju epistemoloških vprašanj etničnosti v polju romskih 
oziroma »ciganskih« študij. 

Michael Stewart ni obravnaval vprašanja izvira in etnične identitete Romov predvsem 
zato, ker »ciganska« identiteta po njegovem mnenju ni etnična identiteta; ni niti primordi-
alna niti esencialna, pač pa je po izsledkih njegove antropološke študije ciganska identiteta 
lahko pridobljena in se jo lahko tudi izgubi.147 Stewart se je ukvarjal s strukturalno antro-
pološko analizo kultiviranja, slavljenja in reinvencije kulturne razlike in različnosti popu-
lacije Romov. Romi veljajo za nomadske ljudi brez domovine, o kateri bi sanjali, in brez 
izvirnega teritorija, ki bi ga zahtevali nazaj.148 Njegove študije so zasnovane na stiku med 
skupinama Romov in Madžarov na Madžarskem, ne na izolaciji od širše družbe, katere del 
so Romi vedno predstavljali. Stewartova monografi ja Th e Time of the Gypsies velja za eno 
bolj poglobljenih študij v angleškem jeziku, ki opisujejo vzhodnoevropsko romsko skupino. 
Stewart149 se je posvetil analizi politik in njihovih sprememb v avstro-ogrskem imperiju, v 
komunistični Evropi in v postkomunistični Madžarski. Pokazal je, da lahko sedanji položaj 
Romov razumemo le, če upoštevamo zgodovino omenjenih režimov ter ideologije, ki so bile 
s temi režimi povezane, tj. ideologijo politik razsvetljenskih vladarjev, ideologijo vzhodno-
evropskih kmetov in komunistične ideologije, ki so različno vrednotile posamezne oblike 
dela in trgovine. Stewartova študija odkriva, da so omenjene ideologije, ki prežemajo ideje 
o »Ciganih«, v tem kontekstu dvoumnejše in kompleksnejše, kakor se zdijo na prvi pogled. 
Tako postaja proučevanje »neciganskih« odnosov in verovanj o »Ciganih« alternativna po-
litična in ekonomska zgodovina tega dela Vzhodne Evrope v celoti.150 

Piasere trdi, da je Stewart presegel Barthov koncept etnične identitete: Stewart, ki je 
razpravljal o identiteti, je prišel tako daleč, da je postavil pod vprašaj koncept etnične iden-
titete, ki ga je predlagal F. Barth.151 Četudi se Stewart domnevno zaradi primordialistične in 
nacionalistične interpretacije etnične identitete, ki je prisotna v tradicionalni »romologiji«, 
prej ko ne izogiba rabi pojma etničnost, lahko njegovo delo beremo kot prikaz dinamičnih 
procesov ohranjanja meja v sodobnem smislu. 

Stewartova študija je tudi osvetlila dejstvo, da etnični izvir v skupini, ki jo je proučeval, 
ni pomemben sam na sebi. Ni namreč dovolj, da se človek rodi v »ciganski« družini, pač 
pa mora to svojo identiteto kontinuirano reafi rmirati s participacijo v skupni dejavnosti, z 
opravljanjem stvari na podoben način kot ostali člani skupine, ki jim pripada, z dejavnim 
izkazovanjem povezanosti, s »ciganskim« načinom opravljanja določenih aktivnosti.152 

147  M. STEWART, op. cit., 1997, str. 92.
148   M. STEWART,  Th e Puzzle of Roma Persistence: group identity without a nation. V: T. Acton in G. Mundy (ur.), op. 

cit., 1997, str. 83.
149 M. STEWART, Th e time of the Gypsies....,1997.
150  M. BLOCH, Foreword, v ibid., str. xii–xv.
151  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 34.
152  M. STEWART, op. cit., 1997, str.  92.
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Do nedavnega centrifugalni pristop ni predlagal novih konceptov, pač pa je pomenil 
resne posege v že uveljavljene antropološke pojme, saj je bolj ali manj odkrito izpodbijal nje-
ne najbolj ustaljene koncepte. Izsledki omenjenih avtorjev znotraj te smeri so pokazali, da 
posameznih konceptov ni mogoče mehanično aplicirati, ali pa so avtorji predlagali redefi ni-
cijo. Piasere za potrditev svoje teze navaja le nekaj primerov: kritiko koncepta akulturacije 
v primeru Traveller-Gypsies, ki jo je utemeljila Judith Okely, Williamsovo kritiko koncepta 
patrilinearnega sorodstva ter svojo kritiko koncepta teritorija in bivališča.153 Judith Okely 
je postavila pod vprašaj koncept akulturacije, ki je v kontekstu »Ciganov« še posebno neu-
strezen, ker temelji na podmenah, da so Cigani obstajali v poljubnem obdobju, neodvisno 
od dominantne kulture in družbe.154 Williams je v svoji študiji o oblikovanju sorodstvene 
skupine (groupe parental), ki jo Kalderaši imenujejo vica, zanikal trditev nekaterih »ciga-
nologov«, da se izraz nanaša na patrilinearno sorodstvo, kot so trdili njegovi predhodniki, 
in hkrati implicitno postavil pod vprašaj tudi koncept rodu (lignage). Pri primerjanju dveh 
skupnosti Kalderašev, prve iz Pariza in druge iz New Yorka, je dokazal, da lahko ista sku-
pina predstavlja različne modele socialne organizacije. Sklenil je, da »strukture« nikoli niso 
popolnoma realizirane. Teoretski model se vedno znova navidezno pokaže za napačnega, 
ker ni sposoben upoštevati tega nikoli doseženega aspekta socialne organizacije.155 

V analizi teritorialnega vedenja dveh skupin, ki živita na istem območju, je Piasere 
poskušal pokazati, da je koncept teritorija (territoire) treba podvreči kritiki; to velja tudi za 
koncept bivališča (résidence), ki v antropologiji sorodstva velja za temeljni koncept. »Terito-
rij« in »bivališče« postaneta neadekvatna, ko se uporabita pri slovensko-hrvaških Romih. 
Nova konstrukcija peripatetikov, katerih proučevanje izhaja iz situacije in notranjih kon-
ceptov, hkrati oblikuje predmet diskusije pri avtorjih, ki jih Piasere vidi kot potencialno 
hevristične.156 

Piasere meni, da bi bilo napačno, če bi centrifugalni razvoj preprosto enačili z ekolo-
ško-substantivističnim, centripetalni razvoj pa z interpretativnim tokom v antropologiji: 
Berlandovo delo npr. predstavlja psihološko antropologijo z aplikacijo piagetovskih testov, 
medtem ko Stewart ne prezira statističnih prispevkov, ki jih je imenoval za »objektivno 
sociologijo«. Predstavljeni razvojni liniji v »ciganski« antropologiji nista rigorozno ločena 
paralelna tokova, pač pa med njima do določene mere obstajata izmenjava in razpršenost 
konceptov prvega in drugega pristopa. Obe sta posebni v tem, da nista zanemarili zgodovi-
ne, kar se navadno očita socialni antropologiji, in »ciganske« populacije vedno vidita znotraj 
vsakokratne in specifi čne konkretne zgodovinsko-politične situacije. 

Razpravljanje o socialni antropologiji »Ciganov« se dotakne tudi vprašanja odnosa 
med antropologijo in zgodovino v okviru »ciganskih« študij. Piasere v tem segmentu raz-
prave usmeri pozornost na nedavno konvergenco antropologije in zgodovine, ki bi jo lahko 

153  L. PIASERE, op. cit., 1994.
154  J. OKELY, op. cit., 1983, str. 32.
155   W. Williams; navedeno v: L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 35.
156  Ibid.
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predstavili kot plodno za analizo v bližnji prihodnosti. Ne sklicuje se globalno na longitu-
dinalne analize, s katerimi se ukvarja skoraj vsak antropolog ali sociolog (tako na Vzhodu 
kot na Zahodu), pač pa misli na skicirane linije, npr. pri zgodovinarki Henriette Asséo157 in 
antropologinji Myriam Lee Kaprow,158 ki postulirajo novo razpravo o zgodovini »Ciganov«, 
v smislu odpora, tudi agresivnega, do oblike politične organizacije, kakršna je »država«, 
rojena v moderni Evropi. V sedanjosti smo praktično dosegli »totalno etatizacijo planeta«, 
meni Piasere in dodaja, da se »Cigani« znotraj držav znajdejo v situaciji redkih skupin, ki še 
naprej ne priznavajo največjih sistemov, iz katerih so konstruirane države. Srečanje antro-
pologov in zgodovinarjev, do katerega bo prišlo ob tej temi, bo spodbudilo ponovno pisanje 
zgodovine, tudi zgodovine »Neciganov«, je prepričan Piasere.159

Antropologija »Ciganov« in ekskurz v postmoderno antropologijo

Postmoderni antropologi160 so pokazali, kako težko si je predstavljati antropološko 
reprezentacijo kot čisto predstavljanje dejstev.161 Kakor v drugih zvrsteh – npr. v zgodovi-
nopisju, avtobiografi ji in biografi ji – tudi v antropološkem pisanju antropolog »dejstveno« 
pisanje kom binira s »subjektivnimi« izkušnjami in intelektualnimi ter teoretskimi prefe-
rencami. 

Cliff ord Geertz si je na vprašanje, kaj dela etnograf, odgovoril, da piše. Pojasnil je, da 
je etnografi ja vrsta pisanja.162 S to idejo so se mnogi strinjali in njegovi najbližji učenci so 
oblikovali zbornik Writing Culture, ki sta ga uredila Cliff ord in Marcus leta 1986. Nekateri 
so ideji oporekali z argumentom, da je pisanje dejavnost, ki je skupna mnogim družboslov-
nim in humanističnim znanostim in potemtakem ni ekskluzivna aktivnost antropologov. 
Posebnost socialnih antropologov naj bi bilo opravljanje terenskega dela in opazovanje z 
udeležbo, meni npr. Spencer:163 

157  H. ASSÉO, Pour une histoire des peuples-resistance, v P. Williams (ur.), op. cit., 1989.
158   M. L. KAPROW, Celebrating Impermanence: Gypsies in a Spanish City, v Ph. R. DeVita (ur.), Th e Naked Anthropo-

logist. Tales from Around the World. Belmont, CA, Wadsworth, 1991.
159  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 35.
160   Postmoderna antropologija se ukvarja predvsem s kritiko pomanjkljivosti tradicionalne antropološke discipline in manj 

z novo vrsto antropološke prakse – četudi narašča korpus postmoderne etnografi je. Po nekaterih virih naj bi predstavlja-
la kulminacijo v skupku kritik znotraj antropologije, ki so zgrešile potrebo po zadostni refl eksivnosti dilem na terenu; 
razpete so med projektom razsvetljenstva in pripadnostjo različnih akterjev, ki so predstavljeni v etnografskem zapisu. 
S tega vidika je postmoderna kritika ponovno vrednotenje antropologije, pri kateri je fi ltiranje »eksotične Drugosti« v 
konstrukciji socialne teorije prikazano kot literarno potovanje, preoblečeno v znanstveno reportažo. V tem smislu je 
antropologija bolj žanr reprezentacije kakor jasno zamejeno znanstveno področje. Porast postmodernizma na splošno je 
omogočil bolj kritično samozavedanje antropologov na terenu, ne da bi nujno vplival na širše transformacije antropologije 
(prim. S. NUGENT, Postmodernism, v A. Barnard in J. Spencer (ur.), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. 
London, New York, Routledge, 1996, str. 442–445).

161   Marcus in Cushman 1982, Cliff ord in Marcus 1986, Spencer 1989, Birth 1990; glej v E.P. ARCHETTI (ur.), Exploring 
the Written: Anthropology and the Multiplicity of Writting. Scandinavian University Press, 1994, str.13.

162   C. GEERTZ, Th e Interpretation of Cultures, Selected Essays. New York, Basic Books,  1974, str. 19.
163    Spencer 1989, navedeno v S. HOWEL, Reading culture: Or how anthropological texts create fi eldwork expectations and 

shape future texts, v E. P. Archetti (ur.), op. cit. 1994, str. 318.
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Antropologi se lotijo terena, zbolijo in raje berejo slabe romane, kot da bi se 
naslednji dan soočili z naraščujočimi nesporazumi; prav tako fotografi rajo, 
snemajo fi lme in avdioposnetke … dejstvo, da delajo to večinoma sami, v ču-
dnih krajih, je naslednje čudaštvo, ki je ostalo neopaženo v Writing Culture. 

Howel dodaja, da so antropologi pri postmodernem in dekonstruktivističnem pogledu 
na omenjeni zbornik, v katerem so poskušali celostno označiti antropološki interpretizem, 
ki ga je osnoval Geertz, ter pri kritikah, ki so sledile, spregledali še eno dejstvo: antropolog 
veliko časa porabi tudi za branje etnografi j in drugih antropoloških tekstov, kar je po nje-
nem mnenju poleg pisanja in dela na terenu prav tako sestavina antropološke prakse.

Literarni kritiki so opozorili na pomen socialnega konteksta in produkcije pomena iz 
teksta. Pri produkciji antropoloških pa tudi »romoloških« in drugih tekstov delujejo ne le 
avtor, temveč tudi zgodovina, socialni prostor, jezik in drugi simboli ter tudi vrednote, ki 
so pripisane različnim sferam in dejavnostim. Bralec, ki ga podobno oblikujejo zgodovina, 
socialni prostor, jezikovni kod in sistem vrednot, prav tako aktivno prispeva k pomenu be-
sedila.164 Zgled iz postmoderne antropologije nam lahko delno pojasni prenos vednosti o 
Romih znotraj romskih študij. V njem lahko deloma najdemo ključ za interpretacijo, zakaj 
se je specifi čna in močno stereotipizirana vednost o Romih ohranila in reproducirala od 18. 
in 19. stoletja do danes. 

Z imaginariji o »Ciganih« se ukvarja tudi interpretativna postmoderna kulturna an-
tropologija, v pričujočem besedilu pa se bom le dotaknila dveh problemov – problema 
transmisije podob in imaginarijev ter stereotipov srbskih etnologov in srbske populacije v 
Novem Sadu leta 1991, med vojno ob razpadu SFR Jugoslavije,165 in problema imaginarija 
o »ciganski avtentičnosti« v Rusiji na primeru proučevanja moskovskega romskega teatra.166 
Obe študiji ponujata nastavke za analizo diskurzov v romskih študijah v Sloveniji, saj osve-
tljujeta imaginirano konstruiranje »ciganske« identitete. 

Ameriška antropologinja Alaina Lemon167 se je med drugim posvetila konstrukciji »ci-
ganskega« imidža, posredovanega prek Puškinove poezije, in analizirala kostrukcije imagina-
rija o »Ciganih« pri Romih in Rusih. Proučevala je vprašanja reprezentacije in performansa 
v romski kulturi ter v romskem gledališču v Moskvi. Prikazala je ne le, da so Romi seznanjeni 
s podobami, stereotipi, ki jih imajo o njih različne etnične skupine v postsovjetski Rusiji, pač 
pa tudi, da stereotipe in podobe drugih o sebi sami preoblikujejo v lastnih reprezentacijah. 

164  Prim. S. HOWEL, op. cit., 1994, str. 325.
165   M. VAN DE PORT, Gypsies, Wars and Other Instances of the Wild. Civilisation and its Discontents in a Serbian Town. 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 1998.
166   A. LEMON, Hot Blood and Black Pearls: Society, Socialism and Authenticity at the Moscow Romani Th eatre, v M. 

Stewart (ur.), op. cit., 1999; Id., Between Two Fires. Gypsy Performance and Romani Memory from Pushkin to Postsociali-
sm. Durham, London, Duke University Press, 2000. 

167  Ibidem.
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V omenjeni študiji je analizirala, kako se različne oblike umetnosti, zlasti še gledališke in 
glasbene, pripenjajo na oblike identitete, ki krepijo mnogotere ideologije, posebno nacional-
ne in rasne. 

Alaina Lemon je izhajala iz antropološke opredelitve kulture, ki označuje vsakdanje 
prakse, kategorije in vzorce razumevanja, ki jih imajo ljudje o vsakdanjih praksah in katego-
rijah, oziroma po Eliasu iz pojma »kulture« kot »civilizacije«. Ta zajema kompleks navad in 
higienskih praks, kar se njenim neromskim informatorjem ni zdelo smiselno, ker so se jim 
zdeli »Cigani« »divji« in »nekul’turnyje«.168 Informatorji so povezovali »kulturo« z »ume-
tnostjo«, pri čemer je imel pomembno vlogo Puškin, ki vse do danes predstavlja »diskurziv-
no avtoriteto« v opredeljevanju »ciganske« kulture, saj je bil kanoniziran kot titan imperi-
alne poezije v času carske oblasti, v času Stalinove diktature ter v postsocializmu.169 Alaina 
Lemon je proučevala podobe in stereotipe, ki jih sproži beseda »Cigan« pri pripadnikih 
različnih etničnih skupin v postsovjetskem obdobju; zanimalo jo je, kako Romi predelujejo 
stereotipe in podobe, ki o njih prevladujejo v družbi, pri reprezentaciji »ciganske« kulture. 
Prikazala je tenzijo med eksperti in njihovimi pogledi na romsko kulturo ter med Romi in 
njihovimi intepretacijami tega koncepta. Te interpretacije so odsevale večjo kompleksnost 
reprezentacije kulture Romov ter prikazale, da ni »ene same romske kulture«. Študija ome-
njene antropologinje in njen etnografski video sta lahko zgled, kako različni akterji posre-
dujejo različne reprezentacije v različnih diskurzih, ki se med sabo prežemajo. 

Nizozemski antropolog Mattijs van de Port, ki je proučeval divje, temne plati civiliza-
cije, se je ukvarjal z raziskovanjem kolektivnih fantazij o »Ciganih«, predvsem z vprašanjem, 
kako Cigane vidijo Srbi.

Analiziral je različne dogodke v »ciganskih« barih v okolici Novega Sada, katerih ude-
leženci so izhajali iz različnih in pogosto kontradiktornih interpretativnih okvirov. Kon-
cepti, kot so kultura, pogled na svet oziroma kozmologije, imajo navadno pomen v skladu 
s principom monolitnega, homogenega interpretativnega sistema. Pri proučevanju odnosa 
Srbov do »Ciganov« v vojnem času je van de Port zavrnil uporabnost dobro defi niranih 
homogenih konceptov kulture kot sistema skupnega pomena in skupnega razumevanja. 
Antropološke analize se je lotil eksperimentalno. Proučeval je imaginarni svet, ki so ga sple-
tli Srbi okoli »Ciganov«. Študiral je svetove, ki se transformirajo v red in vzpostavljajo stik 
z implicitno socialno vednostjo.170 Koncept implicitne socialne vednosti je izpeljal po Mi-
chaelu Taussigu. Z njim je označil neizrekljivo in iz izkušenj izhajajočo skrito vednost, ki 
se artikulira v šalah, fi lmih, na karnevalih, maškaradah, v raznolikih pisnih besedilih, kot so 
pesmi in zgodbe, pa tudi v dramskih predstavah, otroških igrah, ob športnih dogodkih in 
ne nazadnje v vojnah. 

168  Ibid., str. 34.
169  Ibid., str. 36.
170  M. VAN DE PORT, op. cit., 1998, str. 97.
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Denominacije skupinskosti in oznaka polja proučevanja v Sloveniji 

Na voljo imamo pičle etnografske primere, ki kažejo, s kakšnimi samodenominacijami 
se označujejo »ciganske« oziroma romske skupine. Marija Horvat je v nalogi z naslovom 
Razvoj ciganskega otroka in vpliv okolja, ki jo je napisala za zaključni izpit na učiteljišču, 
navedla: To temo sem izbrala zaradi tega, ker sem sama Ciganka in me ta problem zanima. V 
nalogi je uporabljala kategorijo pripisa »Cigan«, ki jo je pisala z veliko začetnico, ker so bili 
Cigani že leta 1953 priznani kot manjšina.171 

V nalogi našteje še poimenovanja različnih »ciganskih« skupin iz lokalnega okolja, kjer 
je prebivala njena družina. Doma je bila iz Prekmurja, iz Domajinec. Navaja, da sta tam 
živeli dve »ciganski« skupini, Cigani ob cesti in Čarni Ciganji, ki jim prvi rečejo Čijgaušča, 
in »drugi prebivalci« – verjetno je mislila ljudi, ki niso veljali za »Cigane«. Navedla je še 
poimenovanje Cankovskih »Ciganov«, ki so jim »Cigani« rekli Hankaušča, drugi prebivalci 
pa Hankovi.172 Kolikor mi je znano, je to edini znani zapis avtodenimonacije v slovenskem 
prostoru in je bil zapisan v šestdesetih letih, ko se izraz Rom še ni splošno uveljavil kot si-
nonim za izraz »Cigan«. V »romologiji« dinamika med kategorijami pripisa in samopripi-
sa173 pri različnih skupinah ljudi ni bila opisana. Pač pa je bila Pavla Štrukelj prepričana, da 
Romi niso imeli etničnih denominacij: »Indijska nomadska skupina ni prinesla v Slovenijo 
posebnih etničnih poimenovanj. O naših Romih poznamo le rodbinska imena«.174 

V Sloveniji se Romi iz Pušče imenujejo Roma andi Pušča. Neka Lendavčanka mi je 
povedala, da Romom Prekmurci ne rečejo Romi, pač pa Cigani. Enako si včasih rečejo tudi 
»Cigani« sami, kadar govorijo v slovenskem jeziku. Na Madžarskem si omenjeni Romi iz 
Pušče rečejo Slovensko Roma, kadar se srečajo z madžarskimi Romi, ki jim rečejo Ungriko 
Roma. Slovensko Roma se imenujejo tudi Romi iz okolice Novega mesta in Kočevja, ki živijo 
v Italiji.175 Četudi si Romi iz Pušče in Romi iz okolice Novega mesta v tujini rečejo enako, 
to ne pomeni, da se imajo za med seboj enake, saj Romi iz Pušče vidijo dolenjske Rome kot 
Rome, ki se od njih razlikujejo. Na obisku pri družini, ki je znana kot skupina Sinti in živi 
blizu Jesenic, sem omenila, da obiskujem Rome v Prekmurju. Povedala sem, da bi se rada 
naučila romskega jezika. Najstarejša ženska mi je odvrnila: »Pa ja ne boš govorila tako kot 
tisti Kebri. Oni tam so čisto drugi.« Prav tako so mi v Prekmurju povedali, da se v Prekmurju 
Romi med seboj razlikujejo, ker različne skupine govorijo drugače, ker se drugače vedejo, 
kadar pridejo v mesto, ipd. Pri tem so posebej opozarjali na Koritarje, ki so prihajali iz Hr-
vaške in ki so se jih bali.

171   M. HORVAT, Razvoj ciganskega otroka in vpliv okolja (domača seminarska naloga za zaključni izpit na učiteljišču v 
juniju 1967, tipkopis). Murska Sobota, 1967, str. 1.

172  Ibid., str. 3.
173   Prim. F. BARTH, op. cit., 1969; I. ŠUMI, Kultura, etničnost, mejnost. Konstrukcije različnosti v antro pološki presoji. Lju-

bljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000.
174   P. ŠTRUKELJ, op. cit., 1980, str. 68.
175   J. DICK ZATTA, »Te has tre mule« Tabous allimentaires et frontières ethniques, v P. Williams (ur.), op. cit., 1989.
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Izraz »Cigan« je nadomeščen z izrazom Rom v večini novejših slovenskih »romolo-
ških« tekstov,176 pa tudi v besedilih piscev iz drugih republik bivše Jugoslavije.177 Glede na 
predstavljene izsledke je tako mehanično nadomeščanje enega izraza z drugim reduktivno, 
saj je izraz Rom praviloma oznaka za del »ciganskih skupin«. Poleg Romov obstaja v Slo-
veniji tudi skupina, za katero je rečeno, da se s kategorijo samopripisa označuje za Sinte. To 
kategorijo različne etnične klasifi kacije »Ciganov« defi nirajo bodisi kot eno od »ciganskih« 
bodisi kot eno od romskih skupin. Nadomestitev leksema »Cigan« z leksemom Rom je le 
za nekatere skupine etnična kategorija samopripisa. Za druge, npr. Sinte, se sicer zdi, da 
izraz Romi funkcionira kot generično, politično korektnejše ime, vendar v tem primeru 
ni kategorija samopripisa, pač pa pripisa »od zunaj«, če verjamemo »romološkim« virom, 
po katerih naj bi si sami praviloma rekli Sinti in ne Romi. Fiksirana raba izraza Rom torej 
zamegli dejstvo, da niso vse skupine, ki so jih nekdaj označevali z oznako »Cigani« in se zdaj 
na splošno, v politično korektnem diskurzu, imenujejo Romi, dejansko skupine Romov, pač 
pa obstajajo tudi druge. A priori se seveda ne ve, kakšno etnično klasifi kacijo in taksonomijo 
ima kakšna skupina, niti se z gotovostjo ne ve, katere kategorije samopripisa uporabljajo 
posamezne skupine. Če upoštevamo dinamični vidik kategorizacije skupinskosti, ne mo-
remo trditi, da bi skupine Sintov pri nas ne utegnile kdaj v prihodnosti uporabljati imena 
Rom namesto »Cigan«, zlasti v slovenskem jeziku, saj je raba izraza »Cigan« v slovenskem 
prostoru praviloma pejorativna.

Mogoče je reči, da večina romskih aktivistov in »romologov« trdi, da je izraz »Ci-
gan« pejorativen, s čimer bi se lahko strinjala. Vendar pa avtomatično nadomeščanje 
enega leksema z drugim zabriše dejstvo, da okoliška populacija večinoma še vedno rabi 
ime »Cigan«. Poleg tega izraz »Cigan« nekatere skupine še vedno uporabljajo za lastno 
poimenovanje, kadar ne govorijo v romskem jeziku, pač pa govorijo npr. v prekmurskem 
ali dolenjskem narečju slovenščine. Raba obeh denominacij je verjetno bolj dinamična 
in odvisna od vsakokratnega konteksta in vsakokratne rabe jezikovnega koda. Kadar z 
»Necigani« oziroma Neromi govorijo o svoji skupini, nekateri za njeno poimenovanje 
dosledno uporabljajo ime »Cigani«; drugi izbirajo med izrazoma Romi in »Cigani«; tretji 
uporabljajo izraz Romi. 

Slovenski »romologi« in romski aktivisti pojasnjujejo, da Romi, ki vztrajajo pri uporabi 
izraza »Cigani«, ne poznajo romske zgodovine in etimologije imen. Če gre za isto rabo pri 
neromskem prebivalstvu, naj bi bila raba nujno pejorativna. Po mnenju slovenskih »romo-
logov« je v obeh primerih nepravilna. »Romologov« ne zanimajo različni konteksti upora-
be, pa tudi posamezna mnenja ljudi, da si raje rečejo »Cigani« kakor Romi, ali individualna 

176   P. ŠTRUKELJ, Etnološke raziskave romske populacije v Sloveniji, v V. Klopčič in S. Novak - Lukanovič (ur.), op. cit., 
1991; Id., Romska kultura (Pomen tradicionalnega etničnega izročila in pospeševanje današnjih kulturnih dejavnosti), v 
V. Klopčič in M. Polzer (ur.), op. cit., 1999; V. ŠIFTAR, Cigan – Rom ?! v V. Klopčič in M. Polzer (ur.), op. cit., 1999.

177   Npr. D. ACKOVIĆ, Istorija informisanja Roma u Jugoslaviji 1935–1994. Novi Sad, Beograd, Društvo Vojvodine za 
jezik i književnost Roma, Romski kulturni klub, 1994; Id., Ma Bister: Roma Suff ering in Jasenovac Camp. Beograd, 
Stručna knjiga, 1995; S. BALIĆ idr., op. cit., 1989.
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nasprotovanja etnični denominaciji Romi jih ne navajajo k pomisleku, da bi si ljudje, ki 
rečejo, da niso Romi, v svojem jeziku lahko rekli kako drugače. To trditev lahko ilustriram 
z opisom dogodka: 

Med poletnim romskim taborom je vodji romskega društva iz Serdice umrla 
sestra. Odšli smo na pogreb v vas, kjer so pokojno pospremili izpred doma-
če hiše. Najprej je bila »romologinja« Pavla Štrukelj presenečena, da imajo 
»čisto običajen katoliški pogreb«. Po pogrebu, ki ga je vodil župnik, organi-
ziral pa pogrebni zavod, so nas povabili v bližnjo gostilno na pijačo. K mizi 
je prisedla ena žalujočih nečakinj pokojne in začela se je debata. Razpravljali 
smo o poimenovanjih v slovenskem jeziku – kar je v tem primeru še posebej 
pomembno. Nečakinja je zatrdila, da so raje »Cigani« kot Romi, da so Romi 
tisti, ki romajo po svetu, oni pa niso več nomadi in ne romajo več. »Romo-
loginja« in nekateri romski aktivisti so se nelagodno presedli, potem pa jim 
je »romologinja« začela razlagati, da izhaja poimenovanje Rom iz romskega 
jezika, da je poimenovanje »Cigan« napačno, Rom pa pravilno, da si mora za-
pomniti, da izhaja iz njihove besede rom, ki pomeni človek, da je ženski spol 
te besede romni, ki pomeni Rominjo, da izhajajo iz Indije, da so nomadi ipd. 
Ženska jo je brez pripomb poslušala, medtem ko so člani romskih kulturnih 
društev prikimavali ob poslušanju te učne ure.

Primer je po mojem mnenju zanimiv z dveh plati: prvi vidik odseva pomen lastnega 
poimenovanja etnične skupine v lastnem, romskem jeziku, ki se v tujem jeziku prevede. 
Zanikanje denominacije Rom bi lahko kazalo, da se ta skupina, iz katere je omenjena žen-
ska izhajala, morebiti imenuje kako drugače. Drugi je pomemben zato, ker osvetli ljudske, 
neromske imaginarije o Romih in ljudske etimološke razlage poimenovanja, ki so jih pre-
vzeli tudi Romi oziroma »Cigani« sami in ki jih pojasnjujejo Neromom, kadar govorijo v 
neromskem jeziku. Tudi iz svojega otroštva se spomnim ljudskih razlag, da so Romi zato, 
ker romajo – mogoče je, da gre za ljudski imaginarij ali za transmisijo razlage njihovega 
poimenovanja, ki jo je objavil Janez Trdina.178 Razlaga je lahko tudi ljudska invencija, ki je 
nastala zaradi fonetične podobnosti besed. Zanimivo je, da so s podobno razlago o pohaj-
kovanju postregli tudi Judith Okely: »We’re Romanies ‘cos we always roam«.179 Pri razlagi 
Pavle Štrukelj, da je ime »Cigan« napačno, Rom pa pravilno, je prezrto dejstvo, da je tudi 
nadomestitev pejorativnega izraza »Cigan« s pojmom Rom lahko za skupine, ki si ne rečejo 
Rom, etnično etiketiranje, ki ni povezano z realno kategorijo samopripisa. Mogoče pa je, da 
skupine izraz Rom sprejemajo zato, ker se jim ne zdi slabšalen.

Danes se v slovenskem prostoru – kjer po ustaljeni predstavi v »romologiji« živijo tri 
različne skupnosti, ki naj bi pripadale trem evropskim romskim rodovom (plemenom) – 

178   J. TRDINA, Cigani Brajdiči, v Zbrano delo. Deseta knjiga. Črtice in povesti iz narodnega življenja. Ljubljana, Državna 
založba Slovenije, 1957.

179  J. OKELY, op. cit., 1983, str. 12.
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večinoma uporablja poimenovanje Rom. Vendar je raba poimenovanja po mojem mnenju 
nenatančna; prvič zato, ker daje vtis, da obstaja homogena skupina Romov oziroma da so 
omenjene tri skupnosti, ki so vezane na specifi čne teritorije, homogene, in drugič, ker ni 
pojasnjena relacija med pojmoma Romi in Sinti. Tako npr. skupina Sintov sicer sodi k Ro-
mom oziroma se jo z Romi enači, hkrati pa se skupini razlikujeta:180 

V Sloveniji prebivajo tri romske skupine. Vsaka teh skupin govori svoje rom-
sko narečje. Po pokrajinah, koder so naseljene te družine, pa jih delimo na 
dolenjske in prekmurske Rome ter na gorenjsko Sinto skupino. 

Eden glavnih argumentov za bolj ali manj dosledno rabo etnonima Rom je najverjetne-
je ta, da je bila slovenska »romologija« tesno povezana z nacionalnim gibanjem za emanci-
pacijo Romov v bivši Jugoslaviji. To je na svetovnem kongresu leta 1971 sprejelo odločitev, 
da se namesto izraza »Cigan« za splošno etnično poimenovanje uporablja pojem Rom, ki 
so ga pozneje sprejeli tudi organi Organizacije združenih narodov, Evropska skupnost in 
posamezne evropske države.181 Vanek Šiftar in Pavla Štrukelj182 kot letnico tega dogodka 
navajata 1979.

Kot enega poglavitnih razlogov za rabo izraza Rom bi lahko navedla še dejstvo, da se 
pri nas ukvarjajo z romskimi študijami tradicionalno orientirani »puristični romologi«. V 
svojih študijah se praviloma sklicujejo na starejše reference, v katerih znanstveni rasizem 
še ni bil refl ektiran. Zaradi odsotnosti teh spoznanj še vedno proučujejo le tiste ljudi, ki 
najbolj ustrezajo zamišljeni podobi arhetipskega Roma, ki roma po slovenskih ruralnih 
pokrajinah in je včasih še živel v šotorih. »Prave« romske skupnosti naj bi bile tiste, ki že 
dolgo živijo na slovenskem podeželju in jih zato skladno s političnim diskurzom imenujejo 
»avtohtone«. Ne proučujejo priseljenih Romov, ki živijo npr. v mestih. »Pravi« objekt študij 
so torej Romi, ki govorijo jezik romani, o katerem trdijo, da se razlikuje od jezika priseljenih 
Romov, in ki se jim pripisuje domnevni indijski izvir kot nesporen. Njihova »romskost« je 
tako opredeljena predvsem na podlagi jezika in fi zičnih potez (kar velja od šestdesetih let 
minulega stoletja do danes).

Nedvomno slovenski »romologi« niso seznanjeni s sodobnejšimi študijami, kot so npr. 
angleške romske študije, ki proučujejo tudi druge »ciganske« skupine; verjetno tudi zato ne, 
ker se jim skupine Travellers ne zdijo »prave« romske. Diskurz o »pravih« in »nepravih«, 
ki ga gojijo slovenski »romologi«, je evidenca znanstvenega rasizma. Vprašanje ideologij je 
vsekakor vredno diskusije, vendar je treba upoštevati dejstvo, da se v Angliji poimenova-
nje »Cigan« ne nadomešča avtomatizirano z besedo »Rom«. Če upoštevamo dinamične 
procese kreiranja skupinskosti, med »ciganske« skupine sodijo tudi Travellers. Tudi njim 
nekateri okoliški prebivalci in proučevalci rečejo »Cigani«, ne da bi upoštevali njihovo 

180  P. ŠTRUKELJ, op. cit., 1999, str. 124.
181  A. FRASER, op. cit., 1992, str. 316.
182  V. ŠIFTAR, op. cit., 1999, str 143; P. ŠTRUKELJ, Jezik (narečja) Romov v Sloveniji. Rast, 1996, št. 1–2, str. 107–110.
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samopoimenovanje. K sklepom, da slovenski »romologi« prezirajo izsledke angleških in 
francoskih proučevanj »ciganskih« skupin, lahko bralce navede pregled referenc, ki jih na-
vajajo v svojih tekstih, in to, da ne omenjajo vprašanj, ki so aktualna znotraj teh študij. 
Ker se informirajo skoraj izključno pri romskih nacionalistih iz bivše SFR Jugoslavije in v 
političnih poročilih, dokumentih in priporočilih, je mogoče v njihovih tekstih prepoznati 
podmeno romskega nacionalizma, po kateri so Romi enoten narod z enotnim izvirom. 
Spregledujejo, da so romske skupine prej mozaik kulturne raznolikosti kakor homogena 
skupnost z nesporno istim izvirom v mitski pradomovini in z enim samim jezikom. Eden 
od razlogov za to je gotovo tudi izoliranost romskih študij od drugih študij, medsebojna 
izoliranost nacionalnih romskih študij ter njihova lokalna orientacija oziroma orientacija po 
principu nacionalne države.

Vendar v prid rabe poimenovanja Rom namesto »Cigan« v našem prostoru govori 
dejstvo, da je raba izraza nemara politično korektna, saj se zdi oznaka »Cigan« v našem pro-
storu marsikomu močno pejorativna. Toda hkrati je raba izraza povezana z romantičnimi 
stereotipi in imaginariji o romskem prebivalstvu, ki se aktivirajo na področju umetnosti. 

Neka prostovoljka mi je razlagala, da je izraz »Cigan« lepši, ker lepše zveni, bolje od-
raža njihovo bit, kulturo; spominja na taborne ognje, »cigansko« življenje in podobno. Zdi 
se, da imajo podobne romantično navdahnjene imaginarije tudi romski glasbeniki, ki ne 
uporabljajo dosledno zamenjave »Cigan« – Rom pri poimenovanjih »ciganske« glasbe, kul-
turnih prireditev, kot je npr. Ciganska noč (zabava z romsko glasbo) ipd. Zanimivo je, da 
se zdi pri tem t. i. »kulturnem vidiku« denominacija »Cigan« sprejemljiva članom romskih 
društev. Člani društva Romani union, ki so nekaj let zapored organizirali koncert romske 
glasbe oziroma Cigansko noč, so mi pojasnili, da je vzrok za izbiro imena Ciganska noč tudi 
to, da neki organizator romskih koncertov že uporablja izraz Romska noč in da je, kot so 
povedali, to ime zaščitil. 

Obstajajo pa tudi drugi terenski etnografski primeri, ko si Romi sami rečejo »Cigani« 
tudi v slovenskem jeziku. Če vprašamo skupino Romov, kako se imenujejo oziroma kako 
si rečejo v svoji skupnosti in v romskem jeziku, nam bodo najverjetneje odgovorili, da se 
imenujejo Roma. Enako so mi odgovorili na vprašanje, zastavljeno v slovenskem jeziku: Mi 
rečemo sebi Rom, Romni in Roma; Rom je moškega spola, Romni je ženskega spola. Roma je 
za eno skupino. 

Kadar jih imenujemo drugače, npr. »Cigani«, uporabljamo po Williamsu koncept, ki 
so ga uporabljali »Drugi«, Neromi ali Gadže, kakor nekatere skupine Romov označujejo 
vse ljudi, ki jih ne prepoznavajo kot člane svoje skupnosti, ali Gourdja – zapis je fonetičen –, 
kakor skupina Romov iz Pušče označuje tiste, ki niso njeni člani. 

Literatura je polna primerov, ko se oba izraza uporabljata kot generično ime in ko se iz-
oblikuje prototip idealnega »Cigana« oziroma Roma. Tako lahko demonstrira nenatančno 
podobo, če sprejmemo abstraktne, z empiričnimi dokazi nepodprte refl eksije. V nekaterih 
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primerih se izoblikujejo mešanice opažanj (mitov, navad, običajev), njihove zbirke so zbra-
ne pod splošnim naslovom, kakršni so npr. ciganske pravljice, miti, legende, kar spodbuja 
kvečjemu ljudske imaginarije. V slovenskem prostoru so proučevanja romskih skupin še 
vedno »čudno izolirana« in počivajo na idealiziranih predpostavkah, katerih produkt sta 
bili (resda že ob koncu šestdesetih let 20. stoletja) tudi folkloristični zbirki »ciganske« po-
ezije183 in »ciganskih« pravljic,184 ki jih pogosto prebirajo različni akterji brez distance ob 
različnih priložnostih še danes. Izjema so morda le pravni pogledi na Rome in manjšinska 
vprašanja. 

Povedano je bilo, da v starejših opredelitvah in klasifi kacijah, ki temeljijo na konceptih, 
kot sta »rasa« in »pleme«, oziroma na primordialističnih razumevanjih etničnosti, avtorji 
razlikujejo med »pravimi« in »nepravimi Cigani«.185 

Že pri teh opredelitvah se pojavljajo problemi s klasifi kacijo vseh »ciganskih« ljud-
stev, če upoštevamo antropološke primere rabe denominacij. Pri defi nicijah in klasifi kaci-
jah (ki so vedno tudi lokalne in nujno nepopolne) se velikokrat najde izraz »pravi Cigan«, 
ki pri »poznavalcih« zbuja občutek, da gre za emblem za dobro poznane stvari, vendar pa 
ta opredelitev onemogoči resno diskusijo o skupinskih – etničnih ali kulturnih – deno-
minacijah.

Romantične in bolj ali manj banalne predstave o eni sami, monolitni »genealogiji« 
»Ciganov« so imeli »romološki trojčki« Martin Block – Jules Bloch – Jean-Paul Clébert, 
katerih mo nografi je o »Ciganih« so imele močan vpliv na »romologijo« v preteklih desetle-
tjih.186 Njihova dela so bila neizčrpen vir populistično orientiranih študij, slovenski razisko-
valci tega polja pa jih imajo za resne znanstvene reference.

Z opisanimi zgledi sem želela ilustrirati, da alternacija pojmov Cigan in Rom ni tako 
neproblematična, kot bi si lahko mislili na prvi pogled, zlasti kadar prevajamo izraz Cigan 
iz angleškega ali francoskega jezika, v katerih pojem združuje več različnih skupin ljudi. V 
angleški, ameriški in francoski literaturi prevladujejo denominacije Gypsy in Tsigane, včasih 
pa tudi Zigeuner, kadar se pisci nanašajo na nemško govoreči prostor. Večina avtorjev ome-
njene izraze resda uporablja pri pisanju o Romih in o drugih njim podobnih skupinah na 
splošno, pri pisanju o posamični skupini pa uporabljajo poimenovanja, ki so uveljavljena v 
rabi določene skupine. 

Pri prevajanju zaradi ustaljene prakse v Sloveniji večinoma uporabljam izraz Rom, ra-
zen kadar se mi zdi raba pojma Cigan bolj utemeljena ali potrebna za ponazoritev problema. 
Ker je izraz Cigan pejorativen, ga praviloma pišem v narekovajih. Kadar se poimenovanje 
opira na druge skupine, uporabljam izraz, ki ga je uporabljal avtor posamezne monografi je, 
ali etiketo, ki je v rabi pri samopoimenovanju. Kadar gre za stereotipne pomene ali imagina-
rije, ki jih implicira etiketa »Cigan«, omenjeni izraz ohranjam. Mehanično prevajanje izraza 

183   R. UHLIK in B. RADIČEVIĆ, Ciganska poezija (prevedel Ivan Minatti). Ljubljana, Cankarjeva založba, 1959.
184   N. KURET, Ciganske pravljice. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1959. 
185  Npr. J.-P. CLÉBERT, op. cit., 1967.
186  L. PIASERE, op. cit., 1993.
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Cigan v Rom bi v takih primerih seveda zabrisalo jedro problema: šlo bi za metodološko 
napako, saj bi onemogočilo ponazarjanje dinamičnosti poimenovanja posameznih skupin v 
medsebojnih relacijah, ki so povezana tudi s procesi vzpostavljanja medskupinskih ali celo 
etničnih meja. Prav tako bi prevod lahko zabrisal poudarek, da gre večinoma še vedno za 
kolonialni diskurz, ki ga odraža samo profesionalno polje romskih študij. Seveda tudi po-
litično korektnejša denominacija Rom ni ovira, da bi pojem ne bil obremenjen z različnimi 
imaginariji in stereotipi, niti ne pomeni, da avtomatizirano prevajanje posameznih katego-
rizacij v izraz Rom ni »kolonialistično«, zlasti če upoštevamo trditve antropologov in samih 
skupin, da se nekateri pripadniki specifi čnih skupin s tem poimenovanjem ne strinjajo. 

Od poimenovanja teh različnih človeških skupinskosti je seveda odvisna tudi denomi-
nacija vede, ki naj bi se s temi skupinami ukvarjala. V Sloveniji se dokaj ustaljeno uporablja 
izraz »romologija«, ki je sam na sebi močno problematičen. Pri slovenskih raziskovalcih 
nisem odkrila podrobnejših epistemoloških opredelitev. Izraz »romologija« uporabljajo, ne 
da bi pojasnili, kaj natančno označuje, ali denimo, iz katerih epistemoloških izhodišč izhaja. 
Opredeljen je kot »znanost, ki raziskuje vse pojavnosti Romov«.187 Pojma ne najdemo niti 
v Slovarju slovenskega knjižnega jezika niti v Leksikonu Cankarjeve založbe (1994) niti v 
Velikem splošnem leksikonu DZS (1997–1998), ga pa najdemo v Slovenskem pravopisu.188 
Navadno se zdi avtorjem samoumevno, da bralec ve, za kaj gre; redki mimogrede oziroma 
v oklepaju omenjajo, da gre za vedo o Romih, o romski tematiki, »romologi« pa so razisko-
valci romske problematike. Ali je potemtakem »romolog« praktično vsakdo, ki mu Romi 
sprožajo znanstveni interes? Lahkotno pojasnilo, da je »romologija« veda o Romih, z niči-
mer ne opozarja, da to polje proučevanja zahteva kakšne epistemološke razmisleke. Zato 
se slovenski »romologiji« dogaja, da drsi v znanstveni rasizem, in zlasti, da vedno znova 
utrjuje imaginarije in stereotipe o Romih, namesto da bi jih presegala. Prav zato, ker je raba 
izraza »romologija« problematična, jo dosledno pišem v narekovajih. Nekateri uporablja-
jo za polje razprav o Romih tudi izraz »romske problematike«, s čimer nekateri mislijo 
tudi na objave, ki jih slovenski »romologi« sami prezentirajo za »romologijo«, drugi pa na 
probleme, ki jih imajo ali pa jih povzročajo Romi. Raba izraza »romologija«, ki ji ponekod 
rečejo tudi »ciganologija«, je tako zlorabljena, da jo v sodobnejših romskih oziroma »cigan-
skih« študijah najraje opuščajo ali pa jo uporabljajo le kot metaforo za tradicionalistične in 
anahronistične študije o Romih oziroma »Ciganih«. Tudi pojem »problematika« v Slovar-
ju slovenskega knjižnega jezika vsebuje semantično navezavo na različne vede in znanost. 
Pojmovno zvezo »romska problematika« v »romološkem« diskurzu včasih uporabljajo kot 
sinonim za »romologijo«. V analizi bo dokazano, da njihova stališča, ki jih predstavljajo za 
znanstvena, niso primerljiva s sedanjim epistemološko izrisanim poljem študij o Romih, 
zato bo izraz »romologija« zapisan v narekovajih. Z Georgesom Canguilhemom lahko 

187   M. TANCER, Romi v s Romi v slovenskem prostoru (njihova preteklost, seda njost in prihodnost).  Zbornik seminarjev: 
Izobraževanje romskih staršev za dvojezično in dvoidentitetno vzgojo otrok. Maribor, Andragoški zavod Maribor, Ljudska 
Univerza, 1998, str. 23.

188  J. TOPORIŠIČ idr., Slovenski pravopis. Ljubljana, ZRC SAZU, 2001, str. 1376.
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rečem, da je sedanja slovenska »romologija« kvečjemu »znanstvena ideologija, pri čemer naj 
bi bile znanstvene ideologije diskurzi z znanstveno pretenzijo, ki jih oblikujejo ljudje, ki so 
na tem področju šele dozdevni ali domišljujoči si znanstveniki«.189 Ker slovenska »romolo-
gija« nima lastnosti znanstvenega logosa, je izraz »romologija« zavajajoč, saj se neposredno 
navezuje na logos. Pojem »romska problematika« bi se komu zdel v nekaterih kontekstih 
morda ustreznejši od pojma »romologija«, ker je pri njem v nasprotju s slednjim povezanost 
z logosom le implicitna, vendar v prid odločitvi za rabo izraza »romologija« govori dejstvo, 
da je ta pojem med proučevalci Romov v Sloveniji močno ustaljen. Prav zaradi njegove sa-
moumevnosti razpravljam o poimenovanju tega polja in ga dekonstruiram.

Moje mnenje je, da bi bilo to polje študij po angleškem vzoru ustrezneje poimenovati 
»romske študije«. Za poimenovanje različnih skupin uporabljam generično ime »Cigani«, 
ravno tako dajem v narekovaje tudi iz njega izpeljani pridevnik. Izraz »Cigan« mestoma 
prevajam s pojmom Romi, narekovaji označujejo, da gre za puristično rabo izraza »Cigan«, 
ki ga je pri obravnavanju starejših študij manj problematično prevesti kot Rom. Za tak 
prevod sem se odločila zaradi splošnega konsenza v današnjem prostoru Slovenije, da je 
raba »Cigan« pejorativna. Seveda pri tem soglašam z vsemi opozorili, da je generična raba 
pojma Rom nenatančna – spomnimo se npr. Sintov. Zaradi nelagodja, ki ga sprožata zla-
sti besedi »Cigan« in »ciganski«, izraza zvečine navajam v narekovajih, kar sicer ni preveč 
posrečena rešitev, se mi je pa zdela najbolj sprejemljiva – izjema so citati in transkripcije 
informatorjev. 

Pri prevodih večinoma uporabljam ime, ki ga uporablja posamezen avtor. Tako pre-
vajam npr. Romani studies kot romske študije; za prevod Gypsy studies in Études Tsiganes 
uporabljam besedno zvezo »ciganske« študije.

Izraz »romologija« za slovenske študije uporabljam zato, ker, kot sem že omenila, 
raziskovalci to poimenovanje tudi sami neproblematično uporabljajo, ker v proučevanju 
niso opazni epistemološki lomi ali na novo refl ektirane problematike – čeprav je po mojem 
mnenju raba še kako problematična (kar nakazujejo tudi narekovaji) – in ker že samo ime 
signalizira, da je s tem poljem, ki se predstavlja kot veda, nekaj močno narobe; če bi izraz 
»romologija« lagodno nadomestila s pojmom romske študije, bi lahko bralci dobili občutek, 
da je poimenovanje samo pravzaprav nepomembno, s čimer se ne bi mogla strinjati. Take-
mu lagodnemu nadomeščanju raje ugovarjam, saj bi prav zamenjava izrazov s (politično) 
korektnejšimi pojmi lahko zakrila srž problema, namreč, da je »romologija« v Sloveniji 
utemeljena na znanstvenorasističnih izhodiščih. 

189   G. CANGUILHEM, Kaj je znanstvena ideologija? Vestnik, 1987, št. 2, str.  9–16, tukaj str. 15.
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II.

IZBRANI TEMATSKI SKLOPI (I)*
 
1

 I.  Iz zgodovine knjige in branja
 II. Iz krajinske antropologije 
 III.  O kolektivni memoriji, transmisiji vednosti 

in strategijah pozabe
 IV. Konstrukcije biografi je: pisanje drugega

*   V drugem delu skript (»Temeljna besedila za zgodovinsko in socialno antropologijo 2«, Monitor ZSA, letn. XII, št. 3–4 
(37/38), 2010) sta še dva sklenjena tematska sklopa:

  Univerza, avtonomija, produkcija vednosti: intelektualci in antiintelektualizem
 Iz zgodovine in antropologije hrane in prehranjevanja
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I. IZ ZGODOVINE KNJIGE IN BRANJA

Roger Chartier
TEKSTNA KRITIKA IN KULTURNA ZGODOVINA. 

TEKST IN GLAS, XVI. - XVIII. STOLETJE*1

(Prevedel: Drago B. Rotar)

Za zgodovinarja, ki je do analize literarnih besedil prišel na podlagi socialne zgodo-
vine na način Annales, je najpomembnejši predmet literarne zgodovine in tekstne kritike 
(ne glede na disciplinsko identiteto njunih izvajalcev) proces, s katerim bralci, gledalci ali 
poslušalci dajejo pomen besedilom, ki si jih prilaščajo.

Spraševanje ni novo v polju zgodovine literatur. Kot reakcija zoper dosledni formali-
zem nove kritike ali New Criticism je celo nosilo vse pristope, ki so hoteli »izstopiti« iz bra-
nja teksta in misliti produkcijo pomena bodisi kot dialoško razmerje med propozicijami del 
ter estetskimi in interpretativnimi kategorijami njihovih občinstev, bodisi kot dinamično 
interakcijo med tekstom in njegovim bralcem, bodisi kot rezultat »pogajanja« med samimi 
deli in diskurzi ali običajnimi praksami, ki so hkrati matrice estetskega ustvarjanja in pogoji 
za njegovo razumljivost.

Podobne perspektive so celo posrečeno zmotile dogmatični spanec zmagoslavnega 
strukturalizma, ki je pomen besedil povezoval zgolj s samodejnim in neosebnim delova-
njem govorice ter tako nadomeščal akterje, zgodovinsko vpletene v konstrukcijo pomena, 
s suvereno interpretacijo literarne kritike, vsemogočne odkrivalke pomenjanja. Kljub temu 
pa te perspektive ne morejo v celoti ustreči kriterijem popolnoma zgodovinskega pristopa 
k literaturi.

Materialnost teksta, telesnost bralca

Njihova prva meja je zvezana z dejstvom, da (največkrat) obravnavajo tekste, kakor da 
obstajajo sami na sebi, zunaj materialnosti (kakršnekoli že so), ki so njihove podlage in no-
silci. Kot ugovor zoper to »abstrakcijo« teksta je treba opozoriti, da tudi forme, ki jih dajejo 
v branje ali v videnje, sodelujejo pri konstrukciji njihovega pomena. »Isti« tekst, ki je fi ksiran 
v črki, ni več »isti«, če se spremenijo dispozitivi njegovega vpisa ali njegove komunikacije. 
Od tod to, da so literarne študije znova postale pomembne zaradi disciplin, katerih objekt 
je prav rigorozna deskripcija materialnih form, ki nosijo tekste: paleografi je, kodikologije, 
bibliografi je.

*   Prevod članka: R. CHARTIER, Critique textuelle et histoire culturelle. Le texte et la voix, XVIe–XVIIIe siècles. Au 
bord de la falaise. L’histoire entre certitude et inquiétude. Pariz, Albin Michel, 1998, str. 269–287.
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Te eruditske discipline so v zadnjih letih doživele dve evoluciji. Prva jih je privedla od 
dosledno morfološke analize objektov in form k spraševanju o izrazni funkciji neverbalnih 
elementov, ki ne posegajo zgolj v organizacijo rokopisa ali dispozicije tiskanega besedila, 
ampak tudi v gledališko reprezentacijo, recitiranje, branje na glas itn. – kar D. F. McKen-
zie označuje kot »the relation of form to meaning« [»razmerje forme do pomena«].1 Druga 
evolucija je poskušala v samem proučevanju teh formalnih dispozitivov lokalizirati zname-
nja različnih, družbeno določenih razmerij, ki jih različna občinstva vzdržujejo z »istim« 
delom.

Prav s takimi vprašanji pa se lahko lotimo, denimo, proučevanja nekaterih Molièrovih 
komedij.2 Te komedije so najprej uprizarjali v Versaillesu med dvornimi prazniki, vključene 
v druge zabave in druge užitke, nato so jih uprizarjali v gledališču Palais-Royal brez njiho-
vega okrasja (spevov, glasbe, plesov), naposled pa so bile s tiskom (v zelo različnih izdajah) 
prenesene občinstvu bralcev. »Isti« tekst potemtakem, vendar tri modalnosti reprezentacije, 
tri razmerja do dela, tri občinstva. Proučevanje teh pomenjanj se ne more izogniti temu, da 
bi upoštevalo te razlike.

Neko drugo mejo literarnih pristopov, ki imajo branje za »recepcijo« ali »odgovor«, 
povzročata »abstrakcija« in univerzalizacija branja, ki ju izvršujejo implicitno. Branje, kakr-
šno je njihova podmena, se pravi, ki ga imajo za dejanje čiste koncepcije, pri katerem kon-
kretne okoliščine in modalitete niso pomembne, v resnici izhaja iz projekcij zgodovinsko 
posamičnih bralnih praks v univerzalno: iz praks pismenih in pogosto poklicnih bralcev 
našega časa. Kot ugovor zoper ta »spontani etnocentrizem branja« (če uporabimo izraze 
brazilskega zgodovinarja »baročne« literature Joãa Hansena) je treba opozoriti, da ima tudi 
branje zgodovino (in sociologijo) in da je pomen besedil odvisen od zmogljivosti, od bralnih 
kodov in konvencij, ki so lastne različnim skupnostim, ki v sinhroniji ali diahroniji tvorijo 
njihova različna občinstva. Prav tako je treba skupaj s Pierrom Bourdieujem opozoriti na 
to, da omikano branje, branje molčečega in hermenevtskega lectoris, ni univerzalno in da 
zahteva svoje lastne pogoje možnosti. Navajam: »Spraševati se o pogojih možnosti branja 
pomeni spraševati se o družbenih pogojih možnosti za razmere, v katerih beremo […], in o 
družbenih pogojih produkcije lectores. Ena izmed iluzij lectoris je tista, ki sestoji iz pozabe 
svojih lastnih družbenih pogojev produkcije, iz nezavednega univerzaliziranja pogojev mo-
žnosti svojega branja.«3 Ena izmed glavnih nalog zgodovine del in žanrov je prav razbliniti 
to iluzijo.

Zgodovina literature je potemtakem zgodovina različnih modalnosti prilaščanja 
besedil. Meniti mora, da je »svet teksta«, če rečemo tako kakor Ricoeur, svet objektov in 
»performanc«, katerih dispozitivi in pravila omogočajo in prisiljujejo produkcijo pomena. 

1   D. F. MCKENZIE, Bibliography and the sociology of texts. London, Th e British Library, 1986 (franc. prev. La bibliogra-
phie et la sociologie des textes. Pariz, Éditions du Cercle de la Librairie, 1991).

2   R. CHARTIER, George Dandin, ou le sociale en représentation. Annales. Histoire, Sciences Sociales, marec–april 1994, 
št. 2, str. 277–308 (ponatisnjeno v Culture écrite et société. L’ordre des livres, XIVe–XVIIIe siècles. Pariz, Albin Michel, 
1996, str. 155–204).

3   P. BOURDIEU, Lecture, lecteurs, lettrés, littérature. Choses dites, Pariz, Éditions de Minuit, 1987, str. 132–143.
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Meniti mora ob tem, da je »bralčev svet« vselej svet »interpretativne skupnosti« (izraz Stan-
leya Fisha), ki ji pripada in ki jo opredeljuje isti skupek kompetenc, norm, rab in interesov. 
Zato je potrebna dvojna pozornost: na materialnost besedil, na telesnost bralcev.

Ali taka opredelitev projekta literarne zgodovine nujno vodi k njeni razpustitvi ali k 
njenemu absorbiranju v razsežnejše intelektualno polje – v polje »cultural studies« na primer? 
Morebiti ne, če menimo, da so v sleherni družbeni konfi guraciji nekateri diskurzi označeni 
s svojim odmikom od običajnih diskurzov in praks in da so producirani in reprezentirani v 
specifi čnem družbenem prostoru, ki ima svoje lastne kraje, svoje hierarhije in svoje zastavke. 
Prvi objekt zgodovine literature je potemtakem prepoznavanje meja, različnih glede na čase 
in kraje, med »literaturo« in tistim, kar ni literatura. Od tod izhaja opredelitev posebnih 
področij raziskovanja (kar ne pomeni lastnih tej ali oni disciplini): tako, denimo, variiranje 
kriterijev, ki so opredeljevali »literarnost« v različnih obdobjih; dispozitivi, ki so tvorili re-
pertoarje kanoničnih del; sledi, ki so jih zapustila sama dela z »ekonomijo pisanja«, v kateri 
so bila producirana (tako, glede na obdobje, prisile, ki so jih izvajali institucija, zavetništvo 
ali trg), ali tudi kategorije, ki so skonstruirale »literarno institucijo« (denimo pojmi »avtor«, 
»delo«, »knjiga«, »pisanje«, »copyright« itn.).4

Korolarij tega historiziranja specifi čnosti »literature« je spraševanje o odnosih, ki jih 
dela vzdržujejo z družbenim svetom. V distanci do skušnjave (ki je bila pri zgodovinarjih 
žal močna), da bi tekste zreducirali na gol dokumentaren status, je treba delati na razmikih. 
Na razmikih med literarnimi reprezentacijami in družbenimi realnostmi, ki jih reprezenti-
rajo tako, da jih prestavijo v register fi kcije in bajke. Na razmikih med pravilnima pomenom 
in interpretacijo, takima, kakor ju fi ksirajo pisanje, komentar ali cenzura, ter množinskimi 
prilastitvami, ki vselej izumljajo, prestavljajo, subvertirajo. In naposled na razmikih med 
različnimi formami vpisovanja, transmisije in recepcije del.

Dela, ki so producirana v specifi čnem redu, iz njega uhajajo in dobijo eksistenco tako, 
da so investirana s pomeni, ki jim jih pripisujejo, včasih v zelo dolgem trajanju, njihova 
različna občinstva. Artikulirati razliko, ki (različno) utemeljuje specifi čnost »literature« in 
mnogotere odvisnosti, ki jo vpisujejo v družbeni svet: taka je mojem najboljša formulacija 
nujnega srečanja zgodovine literature in kulturne zgodovine.

Gre potemtakem predvsem za konstruiranje novega intelektualnega prostora, ki ob-
vezuje k vpisovanju del v sisteme prisil, ki omejujejo, a tudi omogočajo njihovo produkcijo 
in njihovo razumevanje. Gre za še neuporabljeno križanje dolgo časa tujih si pristopov (te-
kstne kritike, zgodovine knjige, kulturne sociologije) in temeljni zastavek: razumeti, kako 
je posebna in inventivna recepcija kakega posamičnega bralca (ali poslušalca ali gledalca) 

4   M. FOUCAULT, Qu’est-ce qu’un auteur?, Bulletin de la Société Française de Philosophie, julij–september 1969, št. LXIV, 
str. 73–104 (ponatisnjeno v Dits et écrits, 1954–1988. Édition établie sous la direction de Daniel Defert et François 
Ewald avec la collaboration de Jacques Lagrange. Pariz, Gallimard, 1994, št. I, 1954–1969, str. 789–821, in L’Ordre 
du discours. Pariz, Gallimard, 1970. Slovenski prevod: Kaj je avtor? (prev. Vesna Maher), v A. Pogačnik (ur.), Sodobna 
literarna teorija. Ljubljana, Krtina, zbirka Temeljna dela, 1995, str. 25–40.
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vključena v serijo kompleksnih in povezanih determinacij: pomenski učinki, na katere me-
rijo sami dispozitivi pisanja; rabe in prilastitve, vsiljene s formami »reprezentacije« teksta 
(v pisanju ali z glasom, v volumen ali v codex, v rokopisu ali tisku, na sceni, v knjigi ali na za-
slonu itn.); kompetence, kategorije in konvencije, ki upravljajo odnos sleherne skupnosti do 
različnih diskurzov. Šele ko bomo skupaj analizirali te različne determinacije in v središče 
spraševanja o njih spet uvedli zgodovinskost, se pravi, diskontinuiteto objektov, ki so njiho-
vi, bosta literarna zgodovina in tekstna kritika lahko uveljavili svojo pertinentnost v času, 
ko se vse discipline (z zgodovino in »najtršimi« znanostmi vred) vračajo k nujno »literarni« 
dimenziji svojega pisanja.

Reprezentacije in indici oralnosti

Opaziti učinke, ki so lastni različnim načinom reprezentiranja, transmisije in recep-
cije besedil, je potemtakem nujen pogoj za to, da se izognemo slehernemu anahronizmu 
v razumevanju del. Od tod izvira za zgodovinarja posebno težaven problem metode, ko 
poskuša rekonstruirati prave modalnosti oralnih prilaščanj starih besedil, saj so te po defi ni-
ciji zanj za zmeraj neme oralnosti. Sodobnega odnosa do del in zvrsti v resnici ne moremo 
obravnavati ne kot nekaj nespremenljivega in ne kot nekaj univerzalnega. Zoper skušnjave 
»bralnega etnocentrizma« moramo opomniti, da veliko starih besedil za naslovnika nika-
kor ne zahteva samotnega in molčečega bralca, ki bi iskal pomen. Ta besedila, narejena za 
to, da so glasno povedana ali brana in da so jih ljudje deležni med kolektivnim poslušanjem, 
se ravnajo po zakonih, ki pripadajo »performanci« ali oralnemu in skupnostnemu izvajanju. 
Sprejeta, prepoznana, razumljena so bila na podlagi kriterijev, ki so docela drugačni od 
tistih, ki so značilni za naš lastni odnos do pisanega. Potemtakem je treba historicizirati 
kriterije razvrščanja, načine branja, reprezentacije namena in naslovnikov del take, kakršna 
nam je zapustila »literarna institucija«. Vpričo del iz XVI. in XVII. stoletja (in še bolj iz 
starejših obdobij in iz nezahodnih kultur) morajo kategorije, s katerimi manipuliramo, iz-
gubiti neposredno samoumevnost in implicitno univerzalnost.

Za to, da bi obnovili karkoli od oralnih oblik transmisije del in zvrsti, je možnih več 
strategij. Gre najprej za to, da v literarnih reprezentacijah dešifriramo prakse oralnosti: re-
citacijo, petje, branje na glas itn. Nato gre za to, da vzpostavimo korpus teh tihih oralnosti, 
ki jih nekatera besedila »dajejo slišati« v fi kciji pisanja. Tako je s pravljico, ki jo Sančo pripo-
veduje Don Kihotu v XX. poglavju prvega dela romana. Opis z nenavadno ostrino, ki bi jo 
lahko označili kot »etno-sociološko«, kaže razmik, ki ločuje Sančev način pripovedovanja 
od pričakovanj bralcev, ki so taka kakor Don Kihotova.5 Sančo pripoveduje tako, da po-
množuje povzemanja, vračanja, oziralne stavke, vrinjene stavke; svojo zgodbo neprenehoma 

5   M. de CERVANTES, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, (1605). Edición de John Jay Allen, Madrid, 
Cátedra, 1984 (fr. prev. L'ingénieux Hidalgo Don Quichote de Manche, prev. Louis Viardot. Pariz, Garnier–Flammarion, 
1969); slov. prev. Veleumni plemič don Kihot iz Manče, prev. Niko Košir). Ljubljana, Cankarjeva založba, 1973, 2. natis, 
1988.
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prekinja z referencami na položaj, v katerem se je znašel z Don Kihotom. Don Kihot pa 
pričakuje linearno pripoved brez povzemanj, brez ponavljanj, brez digresij. Cervantes tako 
uprizori absolutni razmik, ki diferencira načine govorjenja in oblike branja (ali poslušanja 
branja). Sančo pripoveduje, kakor je v navadi pripovedovati pravljice (consejas) v njegovi vasi. 
Don Kihot pa je nestrpen ob poslušanju tega govora, tako tujega razmerju, ki je razmerje 
bralca do napisanega, stabilnega, fi ksnega, linearnega besedila. Noël du Fail v V. poglavju 
Propos rustiques (Kmečka besedovanja) prav tako uprizarja način, kako bogati kmet, Robin 
Chevet pripoveduje stare pravljice pred vso zbrano hišo.6 Poteze, ki jih du Fail obdrži, da 
bi okarakteriziral to recitiranje, so prav tiste, ki jih Cervantes uporablja za označitev načina, 
kako Sančo pripoveduje svoje consejas – tako interpelacije poslušalstva, digresije, vrinjeni 
stavki, ponavljanja itn. Ta prva smer raziskovanja dela nikakor noče reducirati na dokumen-
tarni status, meni pa, da literarne reprezentacije praks oralnosti označujejo, s tem da jih 
prestavljajo v register fi kcije, specifi čne procedure, s katerimi upravljajo.

Druga raziskovalna perspektiva meri na to, da bi zbrali »indice oralnosti« take, kakor 
jih je opredelil Paul Zumthor: »Z indicem oralnosti razumem vse, kar nas znotraj besedila 
pouči o poseganju človeškega glasu v njegovo publiciranje, reči hočem, v mutacijo, s katero 
je to besedilo enkrat ali večkrat prešlo od nekega virtualnega stanja v aktualnost in poslej 
obstaja v pozornosti in v memoriji določenega števila posameznikov«.7 Ti indici oralnosti, 
odloženi v notranjost besedil, niso reprezentacije praks oralnosti, ampak eksplicitni ali im-
plicitni dispozitivi, ki besedilom odrejajo namembnike, ki berejo na glas in poslušajo branje. 
Lahko so nesporni: denimo, kadar glasbeni zapis kaže, da je besedilo treba peti. Lahko so 
zgolj verjetni, kakor tedaj, ko gre za besedila, ki se naslavljajo na dve občinstvi: na tiste, ki 
bodo brali, in na tiste, ki bodo branje poslušali. To dvojno recepcijo zaznamuje v vseh evrop-
skih jezikih dvojica vselej povezanih glagolov: to read in to hear, ver in oír ali leer in escuchar, 
voir in écouter. To dvojno namembnost in dvojno kroženje besedila zelo pogosto nakazujejo 
prologi, opozorila bralcem, naslovi poglavij.8

Drugi indici, vpisani v formalno strukturo del, lahko prav tako sugerirajo oralno na-
membnost besedil. Številna stara dela, začenši z največjimi, denimo z Don Kihotom, so or-
ganizirana v kratka poglavja, ki so popolnoma prilagojena potrebam oralne »performance«, 
ki zahteva omejeno trajanje, da ne bi utrudili poslušalstva, in predpostavlja, da si poslušalci 
ne morejo zapomniti preveč kompleksnega zapleta. Kratka poglavja, ki so hkrati tekstne 
enote, lahko tako mislimo kot bralne enote, sklenjene v sebi in med seboj ločene. William 
Nelson je tako pokazal, kako je mogoče ponovno pisanje nekaterih del (Amadigi Bernarda 
Tassa ali Spencerjeva Arcadia) razumeti kot prilagoditev dela prisilam branja na glas v času, 

6   N. du FAIL, Propos rustiques, (1548), v Conteurs français du XVIe siècle. Pariz, N.R.F., Bibliothèque de la Pléiade, 
1965.

7   P. ZUMTHOR, La Lettre et la voix. De la «littérature» médiévale. Pariz, Éditions du Seuil, 1987.
8   M. FRENK, Lectores y oídores. La difusión oral de la literatura en el Siglo de Oro. Actas del Septimo Congresso de la 

Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en Venecia del 25 al 30 de agosto de 1980,  G. Bellini (ur.). Rim, Bul-
zoni Editore, 1981, letn. I, str. 101–123.
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ko je tako branje glavna oblika omikane sociabilnosti.9 Razrezava besedila na krajše enote, 
množenje avtonomnih epizod, poenostavljanje zapleta, vse to so indici prilagoditve dela 
tej pomembni transmisijski obliki. To gotovo velja tudi za številna stara dela v verzih ali v 
prozi – zlasti za zbornike novel, v katerih se je fi ktivno uprizorjeno izjavljanje (ki predstavlja 
zbor več pripovedovalcev v zaprtem prostoru) ujemalo z dejanskimi razmerami njihovega 
kroženja (z branjem na glas).

Ločila 

Neka druga raziskovalna pot je bolj tehnična in bolj specifi čna. Navezuje se na pre-
obrazbe ločil in izhaja iz hipoteze o prehodu od oralizacijske punktuacije h gramatični 
interpunkciji ali, kakor piše William Nelson, na mutacijo (ki jo datira na konec XVII. sto-
letja), zaradi katere »elucutionary punctuation indicative of pauses and pitches was largely 
supplanted by syntactic« [»je bila elokucijska punktuacija, ki ja kazala pavze in glasnosti, 
nato nadomeščena s sintaksično interpunkcijo«]. Preverjanje te hipoteze zastavlja težavno 
poprejšnje vprašanje: čemu naj pripišemo grafi čne in ortografi čne oblike starih izdaj? Kar 
širše pomeni zastaviti problem različnih posegov, ki dajejo natisnjenemu besedilu material-
no obliko. Pri različnih tradicijah proučevanja poudarek ni ne na istem momentu edicijske-
ga procesa ne na istih akterjih.

Za bibliography v njeni anglosaški opredelitvi so grafi čne in pravopisne izbire zadeva 
stavcev. Tipografski delavci v starih delavnicah so različno ortografi rali besede in označevali 
interpunkcije. Od tod redno vračanje enakih form v različnih zvezkih knjige v funkciji pre-
ference za pravopis, interpunkcijo ali oblikovanje strani stavca, ki je postavil njihove strani. 
Prav zato so pomenile »spelling analysis« in »compositor studies«, ki omogočajo, da pripiše-
mo postavitev tega in tega lista ali te in te oblike temu ali onemu stavcu, skupaj z analizo po-
navljanja poškodovanih črk, eno najbolj zanesljivih sredstev za spoznavanje samega procesa 
izdelovanja knjige bodisi seriatim (to se pravi, v skladu z zaporedjem besedila), bodisi po 
obliki (to se pravi, s postavljanjem strani v redu, v katerem se pojavljajo v vsaki izmed dveh 
oblik, potrebnih za tiskanje na obeh straneh lista, kar omogoča hitrejši tisk, zahteva pa tudi 
natančno kalibriranje kopije).10 V tej raziskovalni perspektivi, ki temelji na preiskovanju 
materialnosti natisnjenih del, velja za punktuacijo, ki je obravnavana po zgledu grafi čnih in 
pravopisnih variacij, da ni rezultat hotenj avtorja, ki je napisal besedilo, ampak navad delav-
cev, ki so ga postavili, da je postalo natisnjeno delo.

9   W. NELSON, From “Listen, Lording” to “Dear Reader”. University of Toronto Quaterly. A Canadian Journal of the Hu-
manities, 1976/77, letn. XLVI, št. 2, str. 110–124.

10   T. G. TANSELLE, Analytical Bibliography and Renaissance Printing History. Printing History, 1981, letn. 3, str. 24–
33, in J. VEYRIN-FORRER, »Fabriquer un livre au XVIe siècle«, Histoire de l’édition française, v R. Chartier in H.-J. 
Martin (ur.), št. 1, Le livre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle. Pariz, Fayard, Cercle de la librairie, 1989, 
str. 336–369.
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V neki drugi perspektivi, v perspektivi zgodovine jezika, se najpomembnejše dogaja drugje: 
v pripravljanju rokopisa za postavitev, kakršno opravljajo »korektorji«, ki dodajajo velike 
črke, poudarke in ločila, ki normalizirajo pravopis, določajo grafi čne konvencije. Izbire sicer 
ostajajo rezultat dela, ki je zvezano s tipografsko delavnico in s procesom publiciranja, ven-
dar pri punktuaciji niso več pripisane delavcem stavcem, ampak izobražencem (strokovnja-
ki, univerzitetni diplomiranci, učitelji itn.), ki so jih knjigarnarji in tiskarji zaposlovali, da bi 
zagotovili največjo možno pravilnost svojih izdaj. Paolo Trovato je opozoril na to, kako zelo 
je bila za uspeh uspeh knjige v Italiji Quattrocenta in Cinquecenta pomembna natančnost 
»korekcije«, ki jo je poudarjala formulacija »Con ogni diligenza corretto« [»Korigirano kar 
se da skrbno«].11 Od tod odločilna vloga »korektorjev«, katerih posegi se razširjajo na več 
momentov v procesu izdajanja: priprava rokopisa, ki rabi za kopijo pri stavljenju; popravlja-
nje prvih odtisov; korekcije med tiskom na podlagi revizij že natisnjenih listov (od tod raz-
lična stanja strani, ki pripadajo isti obliki v isti ediciji), ali sestavljanje errata v njihovih dveh 
oblikah, bodisi v obliki popravkov s peresom na natisnjenih izvodih, bodisi v obliki listkov 
erratorum na koncu knjige, ki bralcu omogočajo, da sam popravi svoj lastni izvod.12 Étienne 
Pasquier v pismu prijatelju Loiselu aprila 1586 opisuje vlogo korektorjev in nezadovoljstvo, 
ki ga ti povzročajo pri avtorjih kot nekaj najslabšega: »Ne glede na to, kakšna bo moja knji-
ga, pa vam jo bi poslal takoj, ko bo tiskanje končano. Prepričan sem, da boste našli več napak 
v tisku, kakor sem hotel. Kajti katero knjigo je mogoče natisniti na novo, ne da bi bila temu 
neskončno podvržena? Tiskarju pošiljamo njene kar se da pravilne kopije, ki gredo najprej 
skozi roke Stavca. Seveda bi bil pravi čudež, če bi lahko zbral vse črke brez napake: zato mu 
dajo za nadzornika človeka, ki dobi naslov Korektorja, ki mu pokaže prvi odtis. Ta si zaradi 
svojega mnenja o zadostnosti včasih vzame jurisdikcijo nad avtorjevimi koncepcijami in jih 
zato, da bi jih prilagodil svojim, zamenja, in če si že ne podeli tega zakona, mu lahko oko 
zgreši«. Prav zato se zatekajo za drugi natis k avtorju; toda, ali ga sploh ne najdejo, ali pa 
je, če ga najdejo, sredi drugih opravkov, zaradi katerih ne zmore dovolj napetega duha za to 
korigiranje«.13 

Vloga korektorjev v grafi čni in pravopisni fi ksaciji jezika je bila veliko bolj odločilna 
kakor predlogi za reformiranje pravopisa, ki so jih ponujali pisatelji, ki bi radi uveljavili 
»oralno pisanje«, ki bi ga v celoti vodil način govorjenja.14 Razmik med zmernostjo rešitev, 
izbranih za tiskane izdaje in drznostjo »reformacij«, ki so jih sugerirali avtorji Pléiade, je 
res velik. Ronsard, denimo, v svojem Abrégé de l'Art poétique français predlaga, naj odpra-
vijo »vso odvečno ortografi jo« (to se pravi, vse črke, ki se jih ne izgovarja), naj spremenijo 
zapisovanje besed, da bi jih lahko primerjali z načinom, kakor so izrečene (denimo »roze«, 

11   P. TROVATO, Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari italiani (1470–1570). 
Bologna, Il Mulino, 1991.

12   B. RICHARDSON, Print Culture in Renaissance Italy. Th e Editor and the Vernacular Text, 1470–1600. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1994.

13   Citirala J. VEYRIN-FORRER, art. cit.
14   N. CATACH, L’Ortographe française à l’époque de la Renaissance (auteurs, imprimeurs, ateliers d’imprimerie). Ženeva, 

Librairie Droz, 1968.
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»kalite«, »Franse«, »langaje« itn. - zaradi česar bi postala odveč q in ç) in naj v francoščino 
uvedejo španska ll in ñ, da bi primerno označili izgovorjavo besed, kakršni sta »orgueille-
iux« ali »Monseigneur«.15 V mnenju, ki ga naslavlja na bralca v uvodu k štirim prvim knji-
gam Franciade, izraža isto skrb, da bi povezal grafi čne oblike in načine branja: »Prosil bi te, 
bralec, le ene stvari: da blagovoliš izgovarjati moje verze tako, da prirediš glas njihovi strasti, 
ne pa, kakor jih berejo nekateri, bolj kakor sporočilo ali nekaj kraljevih pisem, ne pa kat 
dobro izgovorjeno pesnitev; in prosim te še enkrat, tam, kjer boš videl to znamenje !, izvoli 
nekoliko dvigniti glas, da daš ljubkost temu, kar boš bral«.16 Praksa knjigarjev in tiskarjev pa 
je daleč od teh radikalnih predlogov nemara sicer ohranila kakšno vez z oralizacijo, vendar 
je inovacije omejevala na fi ksacijo dolžin premorov.

Tukaj je temeljno besedilo besedilo tiskarja (in avtorja) Étienna Doleta z naslovom 
La Punctuation de la langue française. Leta 1540 je opredelil nove tipografske konvencije, ki 
morajo glede na trajanje prekinitve in na položaj v stavku ločiti, »točko z repom ali vejico«, 
»comma« (ali podpičje), »ki se ga daje v suspendirano in ne povsem končano sentenco«, 
in »okroglo točko« (ali končno točko), ki »jo zmeraj damo na konec sentence« – ki jim 
je treba dodati »spraševalec« (ali vprašaj) in »občudovalec« (ali klicaj). Tako distribucija 
ločil napotuje hkrati k delitvam diskurza in k bralnemu govoru: »Razumeti je treba, da je 
sleherni izrečeni argument in diskurz, ne glede na to, ali je običajen ali poetičen, deduciran s 
pomočjo period. Perioda je grški razloček, ki ga Latinci imenujejo clausula ali compræhensio: 
to se pravi klavzula ali razumevanje besur. Perioda (ali drugače, klavzula) je označena in 
razdeljena z zgoraj naštetimi točkami. Običajno naj bi imela le dva ali tri člane, kajti če z 
dolžino preseže sapo človeka, je to slabo«.

Slovarji jezika s konca XVII. stoletja registrirajo učinkovitost sistema, ki ga je predla-
gal Dolet (obogatenega z dvopičjem, ki nakazuje pavzo z dolžino med komo ali podpičjem 
in končno točko), a tudi razdaljo, ki je nastala med bralnim glasom in punktuacijo, ki po-
slej v skladu z izrazom iz Furetièrovega slovarja velja za »gramatično rabo«, ki zaznamuje 
delitve diskurza. V zgledih uporab, ki jih ta isti Furetièrov slovar, objavljen 1690, predlaga, 
nakazuje: »Ta tiskarniški korektor zelo dobro razume interpunkcijo« in »Natančnost tega 
avtorja gre vse do tega, da skrbi za pike in za vejice«. Če prvi zgled zelo normalno pripisuje 
interpunkcijo tehnični kompetentnosti korektorjev, ki jih zaposlujejo tiskarji, pa drugi im-
plicitno napotuje na običajno ravnodušnost avtorjev do interpunkcije.

Ta drugi zgled kljub temu sporoča, da obstajajo avtorji, ki so pozorni na interpunkcijo 
svojih besedil. Ali je mogoče najti sled te »natančnosti« v natisnjenih izdajah njihovih del? 
Vzemimo Molièrov primer. Zelo tvegano bi bilo, če bi mu preveč naravnost pripisali izbire 
interpunkcije, ki jih najdemo v izvirnih izdajah njegovih iger. Kakor so pokazali za izdajo 
Précieuses ridicules (Smešne precioze) iz leta 1660, se te spreminjajo glede na različne oblike 

15   RONSARD, Abrégé de l’Art poétique français, v Oeuvres complètes, (1565). Pariz, N. R. F., Bibliothèque de la Pleïade, 
1950, tome II, str. 995–1009.

16   RONSARD, Les quatre premiers livres de la Franciade. Au lecteur, (1572) v Oeuvres complètes, op. cit., tome II, str. 
1009–1013.
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v skladu s preferencami stavcev.17 Pa vendar punktuacijski razmiki med prvimi izdajami 
iger, objavljenih kmalu po prvih pariških uprizoritvah, in poznejšimi izdajami omogočajo, 
da rekonstruiramo vsaj modalnosti, na katere je merila namembnost natisnjenega besedila, 
če že ne avtorjevih »intenc«.

Vemo za Molièrove zadržke glede natisnjenega publiciranja njegovih iger.18 Pred Préci-
euses ridicules (Smešne precioze) in potrebo, da prehiti Somaiza in Ribouja pri priobčevanju 
besedila, ki sta ga pripravljala na podlagi ukradene kopije in pod krinko privilegija, ki ga 
prinaša presenečenje, Molière nekaterih izmed svojih komedij nikoli ni hotel izročiti tiskar-
ni. Brez grožnje, da se bo videl natisnjenega zoper svojo voljo, bi bilo prav tako tudi s Preci-
ozami. To pojasnjuje v predgovoru k izdaji: »In če bi o svojih Smešnih preciozah (Précieuses 
ridicules) pred njihovo uprizoritvijo imel najslabše mnenje na svetu, bi zdaj moral misliti, da 
nekaj veljajo, ker je toliko ljudi skupaj o njih dobro govorilo. Toda ker je velik del prelesti, 
ki so jih v njih našli, odvisen od dejavnosti in tona glasu, je bilo zame pomembno, da jim ne 
odvzamejo tega okrasja; in zdelo se mi je, da je uspeh, ki so ga imele v uprizoritvi, dovolj lep, 
da lahko ostanem pri njem«.19

Objavo gledališčih iger je zavračal zaradi fi nančnih razlogov, kajti ko je bila igra obja-
vljena, jo je lahko igrala katerakoli skupina, pa tudi zaradi estetskih razlogov. Za Molièra 
je učinek gledališkega besedila res ves v »akciji«, to se pravi, v uprizoritvi. Nagovor bralca, 
ki odpre izdajo Amour médecin (Zdravniška ljubezen), uprizorjene v Versaillesu, nato pa v 
gledališču Palais-Royal leta 1665 in objavljene naslednje leto, poudarja razmik med spekta-
klom in branjem: »Ni mi vas treba opozarjati, da obstaja veliko reči, ki so odvisne od akcije: 
dobro vemo, da so komedije narejene le za to, da so igrane; in svetujem, da jo berejo zgolj 
osebam, ki imajo oči, da odkrijejo v branju vso gledališko igro«.20 Ali ni punktuacija ena 
izmed možnih opor (s podobo in didaskalijami) za to, da se je v natisnjenem besedilu in 
njegovem branju obnovilo nekaj »akcije«?

Interpunkcija v prvih izdajah Molièrovih iger, če jo sistematično primerjamo s inter-
punkcijo, ki je uporabljena v poznejših izdajah (ne le v XIX. stoletju, ampak tudi v XVIII. 
stoletju, tudi na koncu XVII. stoletja), jasno potrjuje svojo vez z oralnostjo, bodisi da na-
menja natisnjeno besedilo branju na glas ali recitiranju, bodisi da omogoča bralcu, ki bo bral 
v tišini, da notranje rekonstruira čase in pavze igre igralcev. Prehod od ene interpunkcije k 
drugi še zdaleč ni brez učinkov za sam pomen del.21 Na eni strani prve interpunkcije, ki 
so čedalje številnejše, drugače karakterizirajo osebe – tako vejica, ki je bila navzoča po prvi 

17   J. VEYRIN-FORRE, À la recherche des “Précieuses”, v La lettre et le texte. Trente années de recherches sur l’histoire du 
livre. Pariz, Collection de l’École Normale Supérieure de Jeunes Filles, 1987, str. 338–366.

18   A. ZANGER, Paralyzing Performance: Sacrifi cing Th eater or the Altar of Publication. Stanford French Review, Fall–
Winter, 1988, str. 169–185.

19   MOLIÈRE, Les Précieuses ridicules (1660), v Oeuvres complètes. Pariz, N.R.F., Bibliothèque de la Pléiade, 1971, letn. I, 
str. 247–287.

20   MOLIÈRE, L’Amour médecin (1666), v Oeuvres complètes, Pariz, N.R.F., Bibliothèque de la Pléiade, 1971, letn. II, str. 
87–120.

21   G. H. HILL, »Punctuation et dramaturgie chez Molière«, La Bibliographie matérielle, présentée par Roger Laufer, 
okrogla miza, ki jo je za CNRS organiziral Jacques Petit. Pariz, Éditions du CNRS, 1983, str. 125–141.
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besedi (»Gros«) v izdaji iz leta 1669 in je nato izginila v temle verzu iz Tartuff a: »Gros, 
et gras, le teint frais, et la bouche vermeille« (I. dejanje, 4. prizor, verz 233), ali množenje 
vejic in velikih črk, ki ločuje načina govorjenja učitelja fi lozofi je in učitelja plesa v Bourgeois 
gentilhomme (I. dejanje, 3. prizor). Na drugi strani interpunkcije izvirnih izdaj zaznamujejo 
pavze, ki omogočajo scenske igre (ali njihovo imaginirano obnovo). Denimo v prizoru s por-
treti iz Misanthrope (II. dejanje, 4. prizor, v verzih 586–594) vsebuje izdaja iz leta 1667 šest 
vejic več kakor moderne izdaje, kar omogoča Célimènu, da loči besede, da si vzame pavze, 
da pomnoži mimike. Naposled te izvirne interpunkcije kažejo besede, ki so nabite s poseb-
nim pomenom. Medtem ko zadnja dva verza iz Tartuff a v modernih izdajah ne vsebujeta 
nobene vejice, v izdaji iz leta 1669 ni tako: »Et par un doux hymen, couronner en Valère, 
/ La fl ame d'un Amant généreux, & sincère«. Zadnja beseda igre, »sincère«, je tako jasno 
označena kot antonim besedi, ki nastopa v naslovu, Le Tartuff e, ou l'Imposteur. Ta obilna 
interpunkcija, ki nakazuje številnejše in v glavnem daljše premore kakor interpunkcija, ki 
so jo nato obdržali, bralca uči, kako mora izgovoriti (ali brati) verze in poudariti določeno 
število besed, v glavnem opremljene z velikimi črkami iz tiskarne, ki so tudi odpravljene v 
poznejših izdajah.

Tukaj orisana raziskava zastavlja več občih problemov. Prvi je datiranje prehoda od re-
torične h gramatični punktuaciji. Se organizira po eni sami kronološki poti, katere odločilni 
moment bi bil konec XVII. stoletja? Ali se ravna po ritmih, ki so različni glede na žanre? 
Mar ni treba v skladu s hipotezo, ki jo je formuliral Philip Gaskelle v zvezi z Miltonovo 
»masko« Comus,22 teh variacij povezati z različnimi namembnostmi istega besedila, ki pa 
so vse sodobne?

Drugi problem: problem razlogov in dispozitivov, ki nosijo poskuse restavriranja ora-
lizacijske interpunkcije v XVIII. stoletju. Benjamin Franklin naj bi bil iz tega zornega kota 
eksemplaričen. Ko si je zamišljal različne dispozitive, ki bodo omogočili, da se obdrži vloga 
javnega govornika v okrilju razpršenega ljudstva, se je trudil spraviti novo opredelitev jav-
nega in političnega prostora, ki ima razsežnosti širne republike, in tradicionalno moč žive 
besede, naslovljene na državljane, ki so se zbrali k razpravljanju.23 Na eni strani so avtorji 
»javnega diskurza« povabljeni, naj v svojih spisih uporabljajo zvrsti, ki so najbolj neposre-
dno zvezane z oralnostjo: pregovor, dialog, pismo (ki pripada oratorni zvrsti). Na drugi 
strani mora učenje branja na glas, ki je osredotočeno na trajanje premorov in na moč glasu, 
postati temeljni element šolskega kurikula. Naposled pa mora reforma tipografskih kon-
vencij olajšati oralizacijo besedil s pomočjo »izrazne tipografi je«, ki uporablja kurzive, velike 
črke, postavljene v nekatere besede, ali novo punktuacijo (denimo tako, da bi v angleščino 

22   Ph. GASKELL, »Milton, A Maske (Comus), 1634«, From Writer to Reader. Studies in Editorial Method, Winchester, St 
Paul's Bibliographies, 1984, str. 28–61.

23   J. MELISH, As Your Newspaper was Reading. La culture de la voix, la sphère publique et la politique de l'alphabétisation: 
le monde de la construction de l'imprimé de Benjamin Franklin, Memorandum DEA. Pariz, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 1992, tipk.
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uvedli obrnjene klicaje in vprašaje, ki jih pozna španščina in ki, postavljeni na začetek stav-
ka, takoj pokažejo, kako nastaviti glas). Franklin se je s tem, da je mobiliziral te resurse, ki jih 
je dobro poznal, ker je bil tiskar, trudil kar najbolj približati natisnjeni diskurz govorniškim 
performancam in s tem različnim govornikom takoj omogočiti, da na različnih krajih do 
identičnosti reproducirajo izvirni govor. Zaradi branja na glas, zaradi »izrazne tipografi je«, 
je bil lahko »public Orator« kakor pomnožen, kakor »navzoč« v sami svoji odsotnosti.

V nasprotju s Condorcetom ali Malesherbesom, ki sta bila nezaupljiva do strasti in ču-
stev, ki jih generira oratorska retorika, in sta zato hvalila superiornost natisnjenega spisa,24 
misli Franklin, da je mogoče premagati na videz nerešljivo protislovje: kako okrog govora 
organizirati javni prostor, ki ne bi bil nujno zaprt v meje mestne države po antično?

V prologu h »Comedy of Pyramus and Th isbe«, v sanjah neke poletne noči, je slaba 
punktuacija povzročila, da je Quince rekel nasprotno od tistega, kar je hotel – in kar bi mo-
ral: »If we off end, it is with our good will./ Th at you should think, we come not to off end, / 
But with good will. To show our simple skill, / Th at is the true beginning of our end.« (»Če 
žalimo, je to naš dobri namen./ Potlej lahko mislite, da nismo prišli žalit, Ampak z dobrim 
namenom. Da vam pokažemo svojo preprosto spretnost, / To je resnični začetek našega 
konca«, medtem ko bi pravilna punktuacija teh istih verzov dala nasproten pomen, ne da 
bi spremenili eno samo besedo (vsaj ne v angleščini): »Če žalimo, je to naš dobri namen./
Nikar ne mislite, da nismo prišli žalit/. Naš namen je namreč vam pokazati svojo preprosto 
spretnost:/ Tak je našega konca pravi začetek.«)25 Igra napačne interpunkcije, ki preobrne 
sam pomen besedila, je bila večkrat igrana v elizabetinski literaturi. Kaže, da je konstrukcija 
pomena besedil tesno odvisna od oblik, ki upravljajo njihovo transkripcijo in vodijo njihovo 
transmisijo. Quince nerodnež nas zoper vse kritiške pristope, ki menijo, da so materialnost 
besedil in modalnosti njihove performance nepomembni, spominja, da je enačenje pomen-
skih učinkov, ki jih producirajo forme, najsi gre za forme pisanega, natisnjenega ali glasu, 
nujno za to, da bi v njihovi zgodovinskosti in njihovih razlikah razumeli rabe in prilaščanja, 
katerih predmet so bila besedila, literarna ali neliterarna.

24   R. CHARTIER, Culture écrite et société, op. cit., str. 21–26.
25   W. SHAKESPEARE, A Midsummer Night's Dream (1600), H. F. Brooks (ur.). London in New York, Routledge, Th e 

Arden Edition of the Works of William Shakespeare, 1979, ponatis 1993.
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Roger Chartier
PRETEKLOST IN PRIHODNOST KNJIGE*26

(Prevedel: Drago B. Rotar)

Taka tema za navidezno preprostostjo in očitno nujnostjo ni brez pasti. Najprej, ute-
gne ustvarjati prepričanje, da zgodovinarju poznavanje preteklosti, kakršno konstruira, 
omogoča predvideti, se pravi, napovedati prihodnost. Razmiki, ki ločujejo tako različne 
zgodovinske situacije kakor velikokrat demantirane prognoze, so dovolj za to, da razblinijo 
iluzije. Bolj temeljno pa se za naslov tega predavanja zdi, da sugerira, da je knjiga vselej bila 
to, kar je za nas, danes in v tem zahodnem (pozahodnjačenem) svetu. Diskontinuitete med 
predmeti, ki, kljub temu da so označene z eno besedo – v našem primeru s »knjigo« – niso 
nič manj krepko različne forme, strukture in pomeni, ki bi morali svariti pred to retroaktiv-
no in kvarno retrospektivno univerzalizacijo. 

Za nas je knjiga predmet, sestavljen iz listov in strani, branih znotraj ene vezave ali 
enih platnic. Vsiljuje ali omogoča nekatere geste in nekatere prakse: lahko jo položimo ali 
držimo, lahko jo beremo pozorno ali zgolj preletimo, prelistamo ali konzultiramo. Zlasti pa 
med seboj povezuje specifi čen predmet, ki je drugačen od drugih nosilcev pisnega, delo ali 
skupek del in lastno ime: avtorjevo ime. 

Ta skupek potez opredeljuje knjigo tako, kakor jo zaznavamo in z njo manipuliramo. 
Toda tudi svitek iz antike je bil knjiga, pa vendar so bili njegova materialna oblika, organi-
zacija in razmerje bralca do besedila, ki ga svitek nosi, radikalno drugačni. Svitek nima ne 
strani ne kazala, ne listamo ga in zahteva vso mobilizacijo bralca, ki ga mora držati z obema 
rokama, če ga hoče brati. Rokopisna knjiga, ki je nastopila v srednjem veku, ima od prvih 
stoletij krščanske dobe naprej obliko in strukturo, ki jo je podedovala natisnjena knjiga: 
narejena je iz zvezkov, iz listov in strani. Zdi se potemtakem blizu temu, kar je za nas knji-
ga. Pa vendar je šele pozno – v XIV. in XV. stoletju pri besedilih, ki ne sodijo v kanonični 
repertoar antičnih ali krščanskih avtoritet – ponudila enotnost predmeta, dela in imena, ki 
nam je postala tako domača.

Raziskovanje preteklosti in prihodnosti »te« knjige potemtakem zahteva, da ustrezno 
zaznamo te razlike in se vprašamo o diskontinuiteti nosilcev pisnega in o njihovem učinko-
vanju na bralne prakse. Na podlagi te zgodovinske perspektive sicer ni mogoče prerokovati 
prihodnosti, pač pa je mogoče pravilneje razumeti mutacije v sedanjosti in hkrati zavrniti 
slepa navdušenja, ki naznanjajo takojšen in univerzalen prihod nove dobe komunikacije, in 
jokave nostalgije, ki imajo konec knjige in avtorjevo smrt za neogibni posledici revolucije 
numeričnega. Da bi omogočil pravilnejšo presojo, se bom ustavil pri treh momentih, ki so 
prelomni časi: v zgodovini dolgega trajanja pisne kulture so to sreda XV. stoletja, druga 
polovica XVIII. stoletja in končujoče se XX. stoletje.

*   Prevod članka: R. CHARTIER, »Passé et avenir du livre«. – Qu’est-ce-que la culture?, Y. Michaud (ur.). Université de 
tous les savoirs, letn. 6, Pariz, Éditions Odile Jacob, 2001, str. 394–403.
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Gutenberg drugače

Prva mutacija, ki spremeni prakse pisnega v moderni dobi, je tehnična: sredi XV. 
stoletja preobrazi načine reprodukcije besedil in produkcije knjig. Z iznajdbo premič-
nih črk in tiskarske stiskalnice rokopisna kopija ni več edini postopek za zagotavljanje 
razmnoževanja in kroženja besedil. Tiskarna zato, ker krepko zniža ceno izdelave, ki je 
razdeljena na vse izvode ene izdaje, in ker skrajša njeno trajanje, omogoči difuzijo besedil 
v dotlej neznanih razsežnostih. Sleherni bralec lahko pride do večjega števila knjig; sle-
herno besedilo lahko doseže večje število bralcev. Poleg tega tiskarna omogoča identično 
(ali skoraj identično zaradi morebitnih popravkov med tiskanjem) reprodukcijo besedil v 
velikem številu izvodov (med 1250 in 1500 na izdajo), kar spremeni same pogoje njihove 
recepcije.

Ali moramo zato misliti, da sta izum in difuzija tiskarne sprožila temeljno revolucijo 
knjige in branja? Morebiti ne. In sicer zaradi več razlogov. Predvsem je jasno, da se knjiga v 
samih svojih oblikah ni preobrazila zaradi nove tehnike. Do leta 1520 ali 1530 ostane nati-
snjena knjiga tesno odvisna od rokopisa, katerega ureditev strani, pisave in videze posnema. 
Kakor rokopis je dokončana šele po posegih več rok: vsaj iluminatorjeve, ki slika miniature 
in iniciale, in korektorjeve, ki dodaja naslove, rubrike in interpunkcije.

Tiskana knjiga poleg te neposredne odvisnosti povzema strukture, ki so strukture ko-
deksa od prvih stoletij krščanske dobe naprej. Enako kakor rokopisna knjiga je sestavljena 
iz prepognjenih listov, združenih v zvezke in zbranih v eni vezavi. Potemtakem ni čudno, 
da so sistemi zaznavanja besedila, ki so jih velikokrat povezovali s tiskarno, veliko starejši od 
nje in niso zvezani z reprodukcijsko tehniko, ampak z obliko knjige. Tako je z oštevilčenjem 
listov in strani, z organizacijo strani, razdeljeno med besedilo in njegove glose, ali z indeksi, 
tabelami in uskladitvami. Ti dispozitivi, ki jih bodo nato prevzeli tiskarji, so izumljeni v 
samostanskih delavnicah in lokalih srednjeveških knjigarjev.

Naposled je treba vedeti, da je v zadnjih stoletjih ročno kopirane knjige nastala trajna 
hierarhija formatov, ki ločuje veliki in-folio, univerzitetno in študijsko knjigo, ki jo je treba 
primerno namestiti, da jo je mogoče brati, humanistično knjigo, bolj priročno, ki sprejema 
klasična besedila in novosti, in naposled »libellus«, prenosno knjigo z več rabami in s skro-
mnejšimi bralci. Tiskana kultura bo zvesta dedinja te razdelitve in bo povezovala format 
knjig, zvrsti besedil in tipe branja.

Še drug razlog je za poudarjanje kontinuitete med rokopisom in tiskom. Izum tiska 
dejansko ne igra odločilne vloge v dolgem procesu, skozi katerega čedalje bolj številna bra-
nja prehajajo od oraliziranega branja, nujno potebnega za to, da razumejo besedilo, ki ga 
berejo, k branju, ki ga je mogoče opravljati vizualno. Že v grški in rimski antiki oba načina 
soobstajata, vendar je v srednjem veku možnost branja v tišini, ki je naprej sodila v okolja 
samostanskih pisarjev, osvojila univerzitetni svet, in sicer v XII. in XIII. stoletju, nato pa 
je v XIV. in XV. stoletju postala običajna praksa laičnih aristokracij in izobražencev. Pot se 
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nadaljuje po izumu tiska in najbolj ponižnim izmed bralcev vtepe v glave način branja, ki ne 
zahteva več oralizacije. Nepismenost na koncu te evolucije, v sodobnih družbah ne označuje 
docela analfabetskega prebivalstva, ampak tiste izmed bralcev, ki lahko razumejo besedilo le, 
če ga berejo na glas ali potihem.

Revolucija molčečega branja je potemtakem v zelo veliki meri neodvisna od tehnične 
revolucije, ki je od srede XV. stoletja naprej spremenila produkcijo knjige. Nedvomno je 
veliko krepkeje zakoreninjena v mutaciji, ki v XII. in XIII. stoletju globoko modifi cira samo 
funkcijo pisnega. Samostanskemu modelu pisanja, ki je dajal kopiranim besedilom ohra-
njevalno nalogo, sledi sholastični model branja, ki knjigo spreminja hkrati v predmet in in-
strument intelektualnega dela. Difuzija molčečega branja omogoča svobodnejše, skrivnejše 
in povsem notranje razmerje do pisnega. Omogoča hitro in izvedeno branje, ki je zmožno 
popolnoma dojeti kompleksnost strani sholastične knjige. Prav tako dopušča različne rabe 
ene knjige, brane na glas za druge, z drugim ali zase, ko to zahteva zvrst besedila ali ritual, 
in brane molče v odmaknjenosti kabineta, knjižnice ali oratorija, v drugačnih okoliščinah. 
Revolucija branja je bila pred revolucijo knjige.1 Potemtakem tehnični inovaciji ne smemo 
prenagljeno pripisovati kulturnih mutacij, ki izhajajo iz drugega reda razlogov in so imele 
močnejše učinke.

Revolucija branja v času razsvetljenstva

Ta ista ugotovitev se nanaša na drugo »revolucijo branja« v moderni dobi, ki se je 
zgodila v XVIII. stoletju, pred industrializacijo izdelovanja tiskane knjige. Od leta 1750 
naprej se množijo diskurzi, ki izražajo zaostreno zavest o globokih mutacijah, ki so posegle 
v tiskano produkcijo in bralne navade. Potopisi in slike šeg vztrajajo pri novi univerzalnosti 
branja, ki je navzoča v vseh družbenih okoljih, na vseh krajih in v vseh trenutkih v življenju. 
Po tem, kar pravijo, se je mestnega, a tudi ruralnega prebivalstva, ki ju je zajela bralna strast, 
polastila prava »bralna pobesnelost«. V zdravstvenih diskurzih je to ugotavljanje zmedeno, 
poudarja uničevalne učinke tega pretiranega branja, zaznavanega kot individualna sprije-
nost ali kolektivna epidemija. Tudi fi lozofski diskurz negativno sodi, sicer zaradi drugačnih 
razlogov, o bralnem pretiravanju. Branje za razvedrilo in kratkočasje stigmatizira kot resni-
čen »narkotik« (beseda je Fichtejeva) ali kot oddaljevanje od kritičnega in fi lozofskega dela. 
Upoštevati je treba tudi druge reprezentacije: na primer tiste, ki jih predlagata slikarstvo ali 
gravura, ki pomnožujeta podobe novih bralcev (žensk, obrtnikov, kmetov) in novih navad: 
branje na prostem, na vrtu ali v naravi, branje med hojo in branje v postelji, ki pripravlja ali 
nadomešča erotično srečanje. Vse nakazujejo, da so se prakse spremenile, da so bralci števil-
nejši in da so bralno pobesneli.

1  * Neprevedljiva besedna igra. V izvirniku: La révolution du «lire» a précédé la révolution du livre. (op. prev.)
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Naj te zaznave prevedemo kot nasprotje med tradicionalnim branjem, imenovanim »in-
tenzivno«, in modernim branjem, ki je tisto, ki ga sodobniki rišejo in velikokrat obsojajo in 
ki bi ga lahko okvalifi cirali kot »ekstenzivno«? Po tej dihotomiji je bil »intenzivni« bralec 
soočen z omejenim in zaprtim korpusom besedil, branih in spet branih, memoriziranih in 
recitiranih, razumljenih in znanih na pamet, prenašanih iz generacije v generacijo. Tak način 
branja je bil krepko zaznamovan s sakralnostjo in je bralca podrejal avtoriteti besedila. »Eks-
tenzivni« bralec je povsem drugačen: porablja številne, nove, efemerne tiske; bere jih hitro in 
pohlepno; pristopa k njim z distanciranim in kritičnim pogledom. Razmerju do pisnega, ki 
je bilo skupnostno in spoštljivo, naj bi sledilo svobodno, predrzno in nespoštljivo branje.

Tej tipologiji, organizirani v kronologijo, ki razlikuje med »prej« in »potem«, ločenima 
s pravo »revolucijo«, so nasprotovale številne kritike. V času domnevnega »intenzivnega« 
branja so namreč številni tudi »ekstenzivni« bralci. Pomislimo na humanistične izobra-
žence, ki akumulirajo branja, ki delajo izpiske, kompilacije, konfrontacije in besedila, ki 
jih berejo, podvržejo kritiki, tedaj fi lološki. Narobe pa se v samem trenutku »ekstenzivne« 
revolucije branja z Rousseaujem, Bernardinom de Saint-Pierrom, Goethejem ali Richard-
sonom razvije najbolj »intenzivno« izmed branj, tisto, s katerim se roman polasti bralca, ga 
pripne na svojo črko, vlada njegovim mislim in vedenju. Branje Pamele, Nove Heloïse, Pavla 
in Virginije, Trpljenja mladega Wertherja prestavlja stare geste v novo (ali prenovljeno) li-
terarno obliko. Roman je spet in spet prebiran, znajo ga na pamet, ga citirajo in recitirajo. 
Njegov bralec je preplavljen z besedilom, v katerega se je naselil; identifi cira se z junakom 
zgodbe in svoje lastno življenje dešifrira skozi fi kcije zapleta. V tem »intenzivnem« branju 
novega tipa je angažirana senzibilnost v celoti. Bralec (ki je pogosto bralka) ne more zadrža-
ti ne svojega čustvovanja ne solz. Vznemirjen kdaj pa kdaj prime za pero in tudi sam nastopi 
kot avtor, še pogosteje pa piše pisatelju, ki je prek svojega dela postal resnični usmerjevalec 
zavesti in življenja.

Sicer pa bralci romanov niso edini »intenzivni« bralci v času revolucije branja. Branje 
najštevilnejših in najponižnejših, ki jih hranijo naslovi iz kolportažnih knjigarn, še naprej 
upravljajo tradicionalne navade, ki zahtevajo poslušanje in memoriranje. Besedila, ki sesta-
vljajo te repertoarje, so tako predmet prilaščanj, ki se bolj opirajo na prepoznavanje (zvrsti, 
tem, motivov) kakor na odkrivanje še neizdanega in ki ostajajo tuja pričakovanjem in mani-
ram bralcev, ki se jim mudi, ki so nenasitni in so skeptični. 

Te ugotovitve nas privedejo do tega, da podvomimo o validnosti ostrega nasprotja med 
obema stiloma branja, ki veljata za ireduktibilna in zapovrstna. Ali moramo zato opustiti 
že samo misel na »revolucijo branja« v XVIII. stoletju? Morebiti ne, če upoštevamo muta-
cije, ki transformirajo tiskano produkcijo v vsej Zahodni Evropi, ne da bi bili spremenjeni 
sami pogoji tiskarske dejavnosti. V XVIII. stoletju je izdelava knjige dejansko ostala tisto, 
kar je od Gutenberga naprej, ne da bi se veliko spremenili tehnike, delo in naklade. Poleg 
tega ostaja izdajateljska dejavnost povsod (razen v Angliji po 1695) podvržena suverenovi 
predhodni cenzuri, ki podeljuje privilegije in dovoljenja, in izpostavljena grožnji obsodb po 
objavi, ki jih izrekajo civilne in religiozne oblasti.
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Pa vendar se je odnos do pisnega znotraj te stabilnosti tehnike in cenzure spremenil 
zaradi več evolucij: zaradi rasti in diverzifi kacije produkcije knjige, zaradi širokega kroženja 
prepovedanih knjig, zaradi množenja in preobrazbe periodik, zaradi zmagoslavja majhnih 
formatov ali novih možnosti za branje brez nakupov, ki so nastale s knjigarnami, ki so poso-
jale knjige v zameno za pravico do aboniranja, in z bralnimi društvi, ki so svoje fonde ustvar-
jala na podlagi kotizacij svojih članov. Te evolucije so krepka opora močnejši navzočnosti 
tiska, zagonu novih zvrsti, literarnih in založniških skupaj, novim bralnim praksam.

V XVIII. stoletju se je po vsem videzu lestvica možnih branj za najbolj izobražene 
bralce in bralke razširila in ponudila repertoar možnosti, ki je bil pred tem neznan. Zakaj 
naj potemtakem ne bi mislili, da je »revolucija branja« v XVIII. stoletju prav v tej novi 
zmožnosti za pluralnost načinov branja? Od tod njene meje, saj taka kompetentnost ni 
dana vsem, še zdaleč ne, značilna je zgolj za najbolj izvedene bralce in bralke. Od tod tudi 
kompleksnost, ker je to kompetentnost treba priznati, vendar ne v uveljavljanju hegemonič-
nega in specifi čnega stila, ampak v povečani raznovrstnosti praks, ki je postala možna zaradi 
preobrazbe tiskanih repertoarjev.

Doba numeričnega

Izvirnost – in seveda vznemirljivost – naše sedanjosti je v tem, da se v njej različne 
revolucije pisne kulture, ki so bile v preteklosti ločene, simultano razgrinjajo. Revolucija 
elektronskega besedila je namreč hkrati revolucija produkcijske in reprodukcijske tehnike 
besedil, revolucija nosilca pisnega in revolucija bralnih praks. Po tem se loči od prejšnjih 
revolucij: nastop kodeksa uveljavi novo obliko knjige in nov odnos do pisnega, vendar ne da 
bi se spremenila reprodukcijska tehnika, ki ostane rokopisna kopija; izum tiskarne revolu-
cionira to tehniko, vendar ohrani zvestobo določeni obliki knjige, kodeksu, ki je nastala ve-
liko pred njim; naposled »revolucija branja v XVIII. stoletju« povzroči globoko preobrazbo 
praks, ne bi se spremenili temeljni pogoji, ki upravljajo produkcijo knjige. Danes so vsi trije 
mutacijski registri (tehnični, morfološki in kulturni) tesno zvezani.

Zasloni v končujočem se XX. stoletju so dejansko nove vrste. V nasprotju s fi lmskimi 
in televizijskimi zasloni nosijo besedila – ne zgolj besedila, seveda, ampak tudi in predvsem 
besedila. Staro nasprotje med knjigo, pisnim, branjem na eni strani in zaslonom in podobo 
na drugi strani je nadomestil nov položaj, ki predlaga nov nosilec pisne kulture in novo 
obliko knjige. Od tod zelo paradoksna vez, vzpostavljena med bujnim naraščanjem pisnega 
v naših družbah in vsiljivo tematiko »smrti bralca«.

Ali naj poslej mislimo, da je zdaj predvečer mutacije, podobne tisti, ki je v prvih stoletjih 
krščanske dobe izumila novo obliko zapisa, transmisijo in recepcijo pisnega, in da bo elektron-
ska knjiga nadomestila ali že nadomešča natisnjeni kodeks, kakršnega poznamo v njegovih raz-
ličnih oblikah: kot knjigo, revijo, magazin, časnik? Morebiti. Vendar je v prihodnjih desetletjih 
najverjetneje soobstajanje obeh oblik knjige in treh načinov komuniciranja besedil: rokopisnega 
pisanja, natisnjene publikacije, numerične tekstualnosti, ki pa ne bo nujno miroljubno.
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To verjetno soobstajanje nas vabi k razmisleku o novi obliki konstruiranja diskurzov 
vednosti in o specifi čnih modalnostih njihovega branja, ki jih omogoča elektronska knjiga. 
Ta knjiga ne more biti, ne sme biti zgolj nadomestitev enega nosilca z drugim pri delih, 
ki bi še bila zasnovana in napisana v stari logiki kodeksa. Če oblike spisov zadevajo nji-
hov pomen, moramo razumeti, kako elektronske knjige pri besedilih vednosti na nov način 
organizirajo razmerje med demonstracijo in viri, modalnostmi argumentacije in kriteriji 
dokaza. Pisanje ali branje te nove vrste knjige zahteva, da se otresemo pridobljenih navad 
in da transformiramo tehnike akreditiranja učenega diskurza: denimo citiranje ali opombe 
na dnu strani. Vsak od teh načinov dokazovanja validnosti analize je zaradi elektronskega 
besedila globoko modifi ciran. Na eni strani lahko avtor razvije argumentacijo v skladu z 
logiko, ki ni več nujno linearna, sekvenčna in deduktivna, ampak je lahko razpršena, simul-
tana in relacijska. Na drugi strani lahko bralec sam konzultira dokumente (arhive, podobe, 
govore, glasbo), ki so predmeti ali instrumenti raziskovanja, in tako na nov način utemelji 
svojo oceno demonstracije, ki mu je predložena. V tem pomenu je revolucija modalnosti 
produkcije in transmisije besedil tudi epistemološka mutacija.

Zatorej sam pojem »knjiga« postavlja pod vprašaj elektronsko tekstualnost. V tiska-
ni kulturi neposredna zaznava poveže tip predmeta, razred besedil in posebnih rab. Red 
diskurzov je tako vzpostavljen na podlagi materialnosti, ki je lastna njihovim nosilcem: pi-
smu, časniku, reviji, knjigi, arhivu itn. V numeričnem svetu, kjer so besedila, ne glede na to, 
kakšna so, dana v branje na isti površini (na računalniškem zaslonu) in v enakih oblikah 
(o katerih na splošno odloča bralec), ne gre tako. Tako je ustvarjena besedilna kontinuite-
ta, ki več ne diferencira različnih zvrsti, ki so po videzu postale podobne, po avtoriteti pa 
ekvivalentne. Tako so izbrisani stari kriteriji, ki so omogočali ločevanje, razvrščanje in hie-
rarhiziranje diskurzov. Učinek na samo opredelitev »knjige«, kakor jo razumemo, se pravi, 
kot specifi čnega predmeta, drugačnega od drugih nosilcev pisnega, in kot dela, katerega 
identiteta in koherentnost sta navezani na intelektualno ali estetsko intenco, ni neznaten. 
Numerična tehnika razsuje ta način identifi kacije knjige takoj, ko naredi besedila gibljiva, 
voljna, odprta in ko da skoraj identične oblike vsem pisnim produkcijam: elektronski pošti, 
bazam podatkov, internetnim stranem, elektronskim izdajam itn.

Od tod angažirano razmišljanje o intelektualnih kategorijah in tehničnih dispozitivih, 
ki bodo omogočili, da bomo oblikovali nekatera elektronska besedila kot »knjige«, se pravi, 
kot besedilne enote, ki bodo imele svojo lastno identiteto. Ta reorganizacija sveta pisnega v 
njegovi numerični obliki je pogoj za to, da bo lahko organiziran plačljivi dostop do linije in 
bodo ohranjeni plačevanje izdajateljskega dela ter dediščinska, moralna in avtorska pravica. 
Tako priznavanje, utemeljeno na vselej nujnem in vselej konfl iktnem zavezništvu med zalo-
žniki in avtorji, bo nedvomno vodilo v globoko preobrazbo elektronskega sveta, kakršnega 
poznamo. Dispozitivov, ki so namenjeni varovanju nekaterih del (posameznih knjig ali po-
datkovnih baz) in ki so postali bolj učinkoviti z »e-book«, bo nedvomno več in bodo tako 
fi ksirali, skrepeneli in zaprli elektronsko izdana besedila. To je možna evolucija, ki bo »knji-
go« in druga numerična besedila opredelila v nasprotju s prosto in spontano elektronsko 
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komunikacijo, ki dovoljuje vsakomur, da da na Splet (Web) v obtok svoja razmišljanja ali 
svoje stvaritve. Tako vzpostavljena ločitev prinaša tveganje ekonomske in kulturne hegemo-
nije, ki bi jo uveljavili najmočnejša multimedijska podjetja in izdelovalci elektronskih strojev. 
Vodi pa lahko tudi v to, da bo v novi tekstualnosti obnovljen red diskurzov, ki bo omogočal 
diferenciranje besedil, ki so bila spontano dana v obtok, in besedil, ki so bila podvržena 
zahtevam znanstvene evalvacije in izdajateljskega dela. Narediti zaznaven status diskurzov 
je pogoj za to, da jim lahko pripišemo bolj ali manj krepko avtoriteto glede na modalnost 
»publiciranja« in tako lahko obvladamo sprevržene učinke nenadzorovane, zmotne ali po-
narejene »informacije«, ki jo srečujemo na internetu zaradi raziskovalnih gibalcev.

Neko drugo dejstvo lahko naposled vznemiri numerični svet in naše pojmovanje ali 
naše dojemanje »knjige«. Izhaja iz možnosti, da ločimo transmisijo besedil od računalnika 
(PC, prenosni računalnik ali »e-book«), ki jo je mogoče misliti, odkar je mogoče izdelati ele-
ktronsko črnilo in »papir«. Zaradi tega postopka, ki so ga razvili raziskovalci M.I.T., lahko 
katerikoli predmet (vštevši knjigo z listi in stranmi, kakršno še poznamo) postane nosilec 
elektronskega besedila, knjige ali knjižnice, z edinim pogojem, da je opremljen z mikropro-
cesorjem (ali da je knjiga naložena na internet) in da njegove strani sprejemajo elektronsko 
črnilo, ki omogoča, da se na isti površini zapovrstjo prikažejo različna besedila. Numerično 
besedilo se lahko prvič emancipira od prisil, lastnih zaslonom, ki so nam znani, kar naj bi 
prelomilo vez, ki se je vzpostavila med elektronskimi stroji in linijskim založništvom.

Celo če se ne projiciramo v še hipotetično prihodnost in mislimo elektronsko »knjigo« 
v njenih današnjih oblikah in nosilcih, ostaja vprašanje: vprašanje o zmožnosti te nove knji-
ge, da najde ali producira svoje bralce. Na eni strani dolga zgodovina branja odločno kaže, 
da so mutacije v redu praks velikokrat počasnejše od revolucij tehnik in vselej v odmiku 
od njih. Po iznajdbi kodeksa in umiku svitka se je »knjiga«, razumljena kot zgolj delitev 
diskurza, velikokrat ujemala z besedilno materijo, ki jo je vseboval nekdanji svitek. Novi 
načini branja niso pri priči izšli ob iznajdbi tiskarne. Prav tako se vpričo novih oblik knjige 
ohranjajo intelektualne kategorije, ki jih povezujemo s svetom besedil.

Poleg tega lahko elektronska revolucija, ki se zdi pri priči univerzalna, neenakosti po-
globi, ne pa zmanjša. Obstaja veliko tveganje nove »nepismenosti«, ki ni več opredeljena z 
nezmožnostjo branja in pisanja, temveč z nemožnostjo dostopa do novih oblik transmisije 
pisnega – ki še zdaleč niso zastonj. Veliki ostajajo razmiki med vsiljivo navzočnostjo elek-
tronske revolucije v diskurzih (s temle vred ...) in realnostjo bralnih praks, ki so slej ko prej 
množično navezane na tiskane predmete in ki le delno izrabljajo možnosti, ki jih ponuja nu-
merično. Precej lucidni moramo biti, da virtualnosti ne vzamemo za že obstoječo stvarnost.

Tehnike za reprodukcijo besedil ali podob niso same na sebi ne dobre ne sprevržene. 
Ni tehničnega determinizma, ki bi samim napravam podeljeval obvezen in edini pomen. So 
tisto, kar iz njih naredi družba skozi spopade in kompromise, ki potekajo skoznjo. Priho-
dnost knjige ni neizprosno vpisana v virtualnosti numeričnega. Odvisna je od načina, kako si 
bodo bralci, ki so tudi državljani, prilastili nove možnosti in se pokazali bolj ali manj zveste 
gestam in predmetom, ki so v zelo dolgem trajanju oblikovali naš odnos do pisne kulture.
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Roger Chartier
BRALCI IN BRANJA 

V DOBI ELEKTRONSKE TEKSTUALNOSTI*

(Prevedel Drago B. Rotar)

»Se habla de la desaparición del libro; yo creo es imposible.«
Jorge Luis Borges, »El libro«, 1978

Leta 1968 je Roland Barthes v nekem eseju, ki je postal slaven, povezal bralčevo vse-
mogočnost in avtorjevo smrt. Avtor, ki ga je s prestola njegove nekdanje suverenosti pregna-
la govorica ali, prej, »mnogotere pisave, ki so izšle iz več kultur in ki vstopajo druga z drugo 
v dialog, v parodijo, v oporekanje«, je prepustil svojo preeminenco bralcu, razumljenemu 
kot »tisti nekdo, ki drži zbrane v istem polju vse sledi, iz katerih je sestavljeno napisano«. 
Bralna pozicija je bila razumljena kot kraj, kjer je zbran pluralni, gibljivi, nestabilni pomen, 
kjer tekst, kakršenkoli že je, pridobi pomenjanje.1

Tej ugotovitvi o rojstvu bralca so sledile diagnoze, ki so izpolnile njegov mrliški list. 
Nadele so si tri glavne oblike. Prva napotuje na preobrazbo bralnih praks. Na eni strani so 
ga statistični podatki, zbrani z raziskavami o kulturnih navadah, prepričali vsaj o zmanjšanju 
deleža »močnih bralcev« v slehernem starostnem razredu, še zlasti pa med mladoletnimi 
bralci, če že ne o zmanjšanju globalnega odstotka bralcev. Ugotovitve, pridobljene na podla-
gi izdajateljskih politik, so okrepile prepričanje o »krizi« branja.2 Ta sicer ni prizanesla fi k-
ciji, še bolj trdo pa je občutena v založništvu humanističnih in družbenih znanosti. Učinki 
na obeh straneh Atlantika so primerljivi, čeprav temeljni vzroki niso povsod enaki. V Zdru-
ženih državah je najpomembnejše dejstvo, da univerzitetne knjižnice kupujejo drastično 
manj monografi je; njihove proračune požirajo naročila periodik, ki včasih dosegajo precej 
visoke cene – med 10.000 in 15.000 dolarjev za letnik. Od tod zadržanost univerzitetnih 
založniških hiš do objavljanja del, o katerih sodijo, da so preveč specializirana: doktorskih 
tez, monografskih študij, eruditskih knjig itn.3 V Franciji in nedvomno tudi širše po Evropi 
izhaja podobna previdnost, ki omejuje število objavljenih naslovov in njihove naklade, pred-
vsem iz skrčenja občinstva največjih kupcev – in iz zmanjšanja njihovih nakupov.

*   Prevod članka: R. CHARTIER, Lecteurs et lectures à l’age de la textualité éléctronique. Où va le livre?, pod vodstvom 
Jeana-Yvesa Molliera. Pariz, La Dispute, 2002, str. 295–312.

1   R. BARTHES, La mort de l’auteur (1968); in id., Le bruissement de la langue. Essais critiques IV. Pariz, Éditions du 
Seuil, 1984, str. 63-69. Slov. prev. Smrt avtorja (prev. Suzana Koncut), v A. Pogačnik (ur.), Sodobna literarna teorija. 
Ljubljana, Krtina, 1995, str. 19–23.

2   H. RENARD in F. ROUET, L’économie du livre: de la croissance à la crise, v L’Édition française depuis 1945, P. FOU-
CHÉ (ur.). Pariz, Éditions du Cercle de la Librairie, 1998, str. 640–737. Cf. tudi P. BOURDIEU, Une révolution 
conservatrice dans l’édition. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, marec 1999, 126/127, str. 3–28.

3   R. DARNTON, Th e New Age of the Book, Th e New York Review of Books. 18. marec, 1999, str. 5–7.
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V tretji perspektivi sta bralčeva smrt in izginotje branja mišljena kot neogibna po-
sledica civilizacije zaslona, zmagoslavja podob in elektronske komunikacije. O tej zadnji 
diagnozi bi rad razpravljal v tem eseju. Zasloni našega stoletja so dejansko nova zvrst. V 
nasprotju s fi lmskimi ali televizijskimi zasloni nosijo besedila – seveda ne zgolj besedila, 
ampak tudi besedila. Staro nasprotje med na eni strani knjigo, napisanim, branjem, in na 
drugi strani zaslonom, podobo, je nadomeščeno z novim položajem, ki predlaga nov odnos 
do pisne kulture in novo obliko knjige. Od tod zelo paradoksna vez, ki je vzpostavljena med 
povsodpričujočnostjo pisanega v naših družbah in vsiljivo tematiko izginotja knjige in bral-
čeve smrti. Razumevanje tega protislovja zahteva, da pogledamo nazaj in izmerimo učinke 
prejšnjih revolucij, ki so zadevale nosilce pisne kulture.

V IV. stoletju krščanske dobe se je dokončno uveljavila nova oblika knjige na stroške ti-
ste oblike, ki je bila domača grškim in rimskim bralcem. Codex, se pravi knjiga, sestavljena iz 
prepognjenih, zbranih in zvezanih listov, je postopoma, vendar nezadržno spodrinila svitke, 
ki so dotlej nosili pisno kulturo. Z novo materialnostjo knjige so doslej nemogoče geste po-
stale običajne: denimo pisanje med branjem, listanje dela, zaznavanje posebnih odlomkov. 
Posebni dispozitivi codicis so globoko preobrazili rabe besedil. Izum strani, zaznavanja, ki 
jih omogočata oštevilčenje in indeksiranje, novo razmerje, ki se je vzpostavilo med delom in 
predmetom, nosilcem njegove transmisije, so omogočili povsem nov odnos med bralcem in 
njegovimi knjigami.

Ali naj mislimo, da smo na predvečer podobne mutacije in da bo elektronska knjiga 
nadomestila ali že nadomešča natisnjeni codex, kakršnega poznamo v njegovih različnih 
oblikah: knjiga, revija, časnik? Morebiti. Vendar je v prihodnjih desetletjih najbolj verjetno 
soobstajanje, ki ne bo nujno miroljubno, obeh oblik knjige in treh načinov zapisovanja in 
komuniciranja besedil: rokopisnega pisanja, natisnjene publikacije, elektronske tektualno-
sti. Ta hipoteza je seveda razumnejša kakor lamentacije o nepopravljivi izgubi pisne kulture 
ali neprevidna navdušenja, ki napovedujejo takojšen vstop v novo ero komunikacije.

To verjetno soobstajanje nas vabi k razmisleku o novi obliki konstrukcije diskurza 
vednosti in o specifi čnih modalnostih njihovega branja, ki ga omogoča elektronska knjiga. 
Ta ne more biti, ne sme biti zgolj nadomestek enega nosilca z drugim za dela, ki bi ostala 
zasnovana in napisana v stari logiki codices. Če »oblike učinkujejo na pomen«, kakor je o 
tem pisal F. F. McKenzie,4 elektronske knjige na nov način organizirajo razmerje med de-
monstracijo in viri, med modalnostmi argumentacije in kriteriji dokaza. Pisanje ali branje te 
nove vrste knjige zahteva, da se otresemo pridobljenih navad in spremenimo tehnike akre-
ditacije učenega diskurza, katerega zgodovine in evalvacije učinkov so se pred kratkim lotili 
zgodovinarji: tako citiranja, opomb na dnu strani5 ali tistega, kar je Michel de Certeau po 
Condillacu imenoval »jezik računov«.6 Sleherni izmed teh načinov dokazovanja validnosti 

4   D. F. MCKENZIE, Bibliography and the Sociology of Texts, Th e Panizzi Lectures 1985. London, Th e British Library, 
1986, str. 4 (fr. prev. La bibliographie et la sociologie des textes. Pariz, Éditions du Cercle de la Librairie, 1991, str. 30).

5   A. GRAFTON, Les origines tragiques de l’érudition. Une histoire de la note en bas de page. Pariz, Éditions du Seuil, 1998. 
6   M. DE CERTEAU, Histoire et psychanalyse entre science et fi ction. Pariz, Gallimard, 1987, str. 79.
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kake analize postane globoko modifi ciran, takoj ko lahko avtor razvije svojo argumentacijo 
v skladu z logiko, ki ni več nujno linearna in deduktivna, ampak odprta, prikazana po delih 
in relacijska,7 in ko lahko bralec sam konzultira dokumente (arhive, podobe, govore, glasbo), 
ki so objekti ali orodja raziskave.8 V tem smislu je revolucija modalitet produkcije in tran-
smisije besedil tudi temeljna epistemološka mutacija.9

Ko je bila dominacija codices vzpostavljena, so integrirali logiko njegove materialnosti 
v samo konstrukcijo del – denimo s tem, da so razdelili tisto, kar je prej bilo tekstna snov, 
več svitkov, v knjige, dele ali poglavja enega samega diskurza, ki ga vsebuje eno samo delo. 
Podobno možnosti (ali prisile) elektronske knjige vabijo k temu, da bi drugače organizirali 
tisto, kar knjiga, ki je še zmerom naša, nujno distribuira na linearno v sekvencah. Hipertekst 
in hiper branje, ki ga omogoča in producira, spreminjata možna razmerja med podobami, 
zvoki in besedili, ki so združeni nelinearno s pomočjo elektronskih spojev, prav tako pa 
izvedljive povezave med besedili, fl uidnimi v svojih obrisih in v virtualno neomejenem šte-
vilu.10 V tem besedilnem svetu brez meja postane najpomembnejši pojem vezi, mišljene kot 
operacija, ki postavlja v razmerja tekstne enote, razrezane zaradi branja.

Potemtakem je prav sam pojem »knjiga« v temelju postavljen pod vprašaj z elektron-
sko tekstnostjo. V tiskani kulturi neposredna zaznava poveže določen tip predmetov, razred 
besedil in posebne rabe. Red diskurzov je tako vzpostavljen na podlagi same materialnosti 
njihovih nosilcev: črke, časnika, revije, knjige, arhiva itn. V numeričnem svetu, kjer so vsa 
besedila, kakršnakoli že so, dana v branje na istem nosilcu (računalniškem zaslonu) in v 
enakih oblikah (v glavnem tistih, za katere se je odločil bralec), ni več tako. Tako je ustvarjen 
»continuum«, ki ne diferencira več različnih besedilnih zvrsti ali repertoarja, ki so po vide-
zu postali podobni in po avtoriteti enakovredni. Od tod vznemirjenost našega časa, ki se 
sooča z izbrisanjem starih kriterijev, ki omogočajo ločevanje, klasifi ciranje in hierarhiziranje 

7   Za nove argumentacijske možnosti, ki jih ponuja elektronsko besedilo, cf. D. KOLB, Socrates in the Labyrinth, v G. P. 
LANDOW (ur.), Hyper/Text/Th eory, Baltimore in London, Th e John Hopkins University Press, 1994, str. 323–344, 
in J. YELLOWLEES DOUGLAS, Will the Most Refl exive Relativist Please Stand Up: Hypertext, Argument and 
Relativism, v I. Snyder (ur.), Page to Screen: Taking Literacy into Electronic Era. London in New York, Routledge, 1988, 
str. 144–161.

8   Za možen zgled vezi med zgodovinsko demonstracijo in dokumentarnimi viri cf. obe obliki, natisnjeno in elektronsko, 
članka R. DARNTONA, Presidential Address. An Early Information Society: News and the Media in Eighteenth 
– Century Paris. Th e American Historical Review, februar 2000, letn. 105, št. 1, str. 1–35 in AHR spletna stran, www.
indiana.edu/~ahr/.

9   Za zgled cf. pri teoretski fi ziki J. F. DE LA VEGA, La Communication scientifi que à l’épreuve de l’internet. Villeurbanne, 
Presses de l’École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques, 2000, zlasti str. 181–231; pri 
fi lologiji J. M. BLCUA, G. CLAVERÍA, C. SANCHEZ in J. TORUELLA (ur.), Filologia e Informática. Nuevas techno-
logías en los estudios fi lológicos. Bellaterra, Editorial Milenio et Universitat Autonoma se Barcelona, 1999, in L’Imparfait. 
Philologie électronique et assistance à l’interprétation des textes, Actes des Journées scientifi ques 1999 du CIRLEP, objavil 
J.-E. TYVAERT. Reims, Presses Universitaires de Reims, 2000.

10   Za defi nicije hiperteksta in hiper branja cf. J. D. BOLTER, Writing Space: Th e Computer, Hypertext and the History 
of Writing. Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1991; G. P. LANDOW, Hypertext: Th e Convergence 
of Contemporary Critical Th eory and Technology. Baltimore in London, Th e John Hopkins University Press, 1997; I. 
SNYDER, Hypertext: Th e Electronic Labyrinth. Melbourne in New York, Melbourne University Press, 1996; N. C. 
BURBULES, Rhetoric of Web: Hyperreading and Critical Literacy, v Page to Screen, op. cit., str. 102–122, in A. DE LAS 
HERAS, Navegar por la información. Madrid, Los Libros de Fundesco, 1991, str. 81–164.
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diskurzov. Učinkovanje na samo opredelitev »knjige«, kakor jo razumemo, se pravi hkrati 
kot specifi čnega predmeta, drugačnega od drugih nosilcev pisnega, in kot dela, katerega 
koherentnost in popolnost izhajata iz intelektualne ali estetske intence, ni neznatno. Nu-
merična tehnika razdre takšno identifi kacijo knjige že s tem, da naredi besedila gibljiva, 
raztegljiva, odprta in da daje skoraj identične oblike vsem pisnim produkcijam: elektronski 
pošti, bazam podatkov, mestom na internetu, knjigam itn.

Od tod tudi nujen razmislek o intelektualnih kategorijah in tehničnih dispozitivih, ki 
bodo omogočili zaznavanje in označevanje nekaterih elektronskih besedil kot »knjige«, to 
se pravi, kot besedilnih enot z lastno identiteto. Ta reorganizacija sveta pisnega v numerič-
no obliko je priprava na to, da bo lahko organiziran plačljivi dostop v zaporedje in da bo 
zavarovana avtorjeva moralna in ekonomska pravica.11 Tako priznavanje, utemeljeno na 
vselej potrebnem in vselej konfl iktnem zavezništvu med založniki in avtorji bo nedvomno 
privedlo do globoke preobrazbe elektronskega sveta, kakršnega poznamo mi. »Varovalke«, 
katerih namen je varovati nekatera dela (knjige ali baze podatkov) in ki so postale učin-
kovitejše z »e-book«, se bodo nedvomno še množile in tako fi ksirale, strjevale in zapirale 
elektronsko objavljena besedila.12 Predvidevamo lahko evolucijo, ki bo opredelila »knjigo« 
in druga numerična besedila prek nasprotja s prosto in spontano elektronsko komunika-
cijo, ki vsakomur dovoljuje, da na spletni strani daje v obtok svoja razmišljanja ali svoje 
stvaritve. Tako vzpostavljena delitev prinaša tveganje ekonomske in kulturne hegemonije, 
vsiljene od najmočnejših med multimedijskimi podjetji in gospodarji trga z računalniki. 
Lahko pa tudi vodi, s pogojem, da je obvladana, k rekonstituciji reda diskurzov v elektron-
ski tekstualnosti, ki bi kot celota omogočal diferenciranje besedil, spontano danih v obtok 
na mreži, in besedil, podvrženih zahtevam znanstvene evalvacije in izdajateljskega dela, ki 
bi naredil zaznavna status in izvor diskurzov in bi jim tako lahko pripisali bolj ali manj 
močno avtoriteto glede na modalnost njihove »objave«. To pa je temeljni pogoj za to, da bi 
bili lahko obvladani sprevrženi učinki »informacije«, ki se pojavljajo zaradi raziskovalnih 
gibal.13

Svet numeričnega utegne čez čas pretresti neko drugo dejstvo. Izhaja iz možnosti, o 
kateri lahko zaradi izdelave elektronskega črnila in »papirja« mislimo, da bo ločila transmi-
sijo elektronskih besedil od računalnika (PC, prenosnega telefona ali »e-book«). Zaradi 
postopka, ki so ga dodelali raziskovalci M. I. T., naj bi katerikoli predmet (skupaj s knjigo 
z listi in stranmi, kakršno še poznamo) lahko postal nosilec elektronske knjige ali knji-
žnice s pogojem, da bo opremljen z mikroprocesorjem (ali da bo na daljavo prenesen po 
internetu) in da bodo njegove strani sprejemale elektronsko črnilo, ki omogoča, da na isti 
površini zapovrstjo prikličemo različna besedila.14 Elektronsko besedilo se tako lahko prvič 

11   A. COMPAGNON, Un monde sans auteurs?, J.-Y. Mollier (ur.), Où va le livre?, op. cit., XIII. poglavje.
12   J. CLÉMENT, Le e-book est-il le futur du livre?, v Les savoirs déroutés. Experts, documents, supports, règles, valeurs et 

réseaux numériques. Lyon, Presses de l’ENSSIB in Association Doc-Forum, 2000, str. 129–141.
13   Cf. D. SCHNEIDERMANN, Les folies d’Internet. Pariz, Fayard, 2000, zlasti 11. poglavje, ki je posvečeno (zelo široko 

negacionistični) dokumentaciji o holokavstu, kakršno opažajo različna raziskovalna gibala, str. 145–156.
14   P. LE LOARER, Les substituts du livre: livres et encres électroniques, v Les savoirs déroutés, op. cit., str. 111–128.
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emancipira od prisil, ki so lastne zaslonom, kakršne poznamo, kar bi pretrgalo vzpostavlje-
no vez (v kar največjo korist nekaterih) med trgovino z elektronskimi stroji in zapovrstnim 
izdajanjem.

Tudi če se ne bi projicirali v še hipotetično prihodnost in bi mislili elektronsko »knji-
go« v njenih današnjih oblikah in nosilcih, ostane vprašanje: vprašanje o zmožnosti te nove 
knjige, da sreča ali producira svoje bralce. Na eni strani dolga zgodovina branja krepko kaže, 
da so mutacije v redu praks velikokrat počasnejše kakor revolucije tehnik in vselej v zamiku 
v razmerju do njih. Novi načini branja niso pri priči izšli iz iznajdbe tiskarne. Prav tako 
bodo intelektualne kategorije, ki jih povezujemo s svetom besedil, še dolgo trajale ob novih 
oblikah knjige. Spomnimo se, da je »knjiga«, razumljena kot zgolj razdelitev diskurza, po 
iznajdbi codices in izginotju svitka, velikokrat ustrezala tekstni materialnosti, ki jo je vsebo-
val nekdanji svitek.

Na drugi strani lahko elektronska revolucija, ki se zdi na mah univerzalna, tudi po-
globi neenakosti, ne pa jih skrči. Veliko je tveganje, da bi prišlo do »nove nepismenosti«, ki 
ni več opredeljena kot nezmožnost branja in pisanja, temveč kot nemožnost dostopa do 
novih oblik transmisije pisnega, ki niso zastonj, še zdaleč ne. Elektronsko dopisovanje med 
avtorjem in njegovimi bralci, povzdignjenimi v soavtorje knjige, ki ni nikoli zaprta, ampak 
jo nadaljujejo njihovi komentarji in posegi, omogoča razmerje, ki so si ga želeli nekateri 
stari avtorji, vendar je bilo oteženo zaradi prisil, ki so lastne natisnjeni izdaji. Perspektiva 
bolj neposrednega, bolj dialoškega razmerja med delom in njegovim branjem je mikavna, 
vendar zaradi nje ne smemo pozabiti, da so potencialni bralci (ali soavtorji) elektronskih 
knjig danes še v manjšini. Veliki razmiki bodo ostali med vsiljivo navzočnostjo elektronske 
revolucije v diskurzih (s pričujočim vred …) in realnostjo bralnih praks, ki ostajajo množič-
no navezane na potiskane predmete in le malo izrabljajo možnosti, ki jih ponuja numerično. 
Precej lucidni moramo biti, da virtualnega ne vzamemo za že obstoječo realnost.

Izvirnost – in nemara tudi vznemirljivost – naše sedanjosti je zvezana s tem, da se v 
njej simultano razgrinjajo različne revolucije pisne kulture, ki so bile v preteklosti nepove-
zane. Revolucija elektronskega besedila je dejansko tudi revolucija produkcijske in repro-
dukcijske tehnike besedil, revolucija nosilca pisnega in revolucija bralnih praks. Zanjo so 
značilne tri temeljne poteze, ki globoko spreminjajo naše razmerje do pisne kulture. Pred-
vsem elektronska reprezentacija radikalno modifi cira pojem konteksta in s tem sam proces 
konstrukcije pomena. Telesno stičnost, ki zbližuje različna kopirana ali natisnjena besedila 
v isti knjigi ali isti periodiki, nadomesti z njihovo mobilno distribucijo v logičnih arhitektu-
rah, ki upravljajo baze podatkov in numerizirane zbirke. Poleg tega redefi nira materialnost 
del s tem, da odvozla neposredno vidno vez, ki združuje besedilo in predmet, ki ga vsebuje, 
in ki daje bralcu, ne pa več avtorju ali založniku, oblast nad kompozicijo, razrezavo in sa-
mim videzom tekstnih enot, ki jih hoče brati. Tako je preoblikovan ves sistem percepcije 
in manipuliranja z besedili. Naposled, ko sodobni bralec bere na zaslonu, najde nekaj drže 
antičnega bralca, vendar – in razlika ni neznatna – bere svitek, ki se nasplošno odvija nav-
pično in ki je opremljen z vsemi označbami, lastnimi obliki, ki je oblika knjige od prvih 
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stoletij krščanske ere naprej: s paginacijo, z indeksom, s slikami itn. Križanje obeh logik, ki 
sta urejali prejšnje nosilce pisnega (volumen, nato codex), potemtakem v resnici opredeljuje 
docela izvirno razmerje do besedila.

Elektronsko besedilo, oprto na te mutacije, lahko udejanji še zmerom nedokončane sa-
nje o totalizaciji vednosti, ki so bile sanjane pred njim. Tako kakor aleksandrijska knjižnica 
obljublja univerzalno razpoložljivost vseh besedil, ki so bila kdaj napisana, vseh knjig, ki so 
bile kdaj objavljene.15 Tako kakor praksa občih mest v renesansi16 priklicuje bralčevo sode-
lovanje, ki poslej lahko piše v samo knjigo, potemtakem v knjižnico brez sten elektronskega 
pisanja. Kakor projekt razsvetljenstva orisuje idealni javni prostor, kjer se, kakor je mislil 
Kant, more in mora svobodno, brez omejitev in izključitev, razprostreti javna raba razuma, 
»tista, ki jo izvajamo kot učenjaki za celoto beročega občinstva«, tista, ki pooblašča sleher-
nega izmed državljanov »kot učenjaka, da javno, se pravi pisno, navede svoje pripombe o 
pomanjkljivostih stare institucije«.17

Kakor v dobi tiska, vendar še močneje, čas elektronskega besedila prečkajo velike 
napetosti med različnimi prihodnjiki: pomnoževanje skupnosti, ki jih ločujejo, razsta-
vljajo, cementirajo specifi čne rabe novih tehnik, najmočnejša multimedijska podjetja, ki 
si prisvajajo in nadzorujejo vzpostavljanje numeričnih podatkovnih baz ter produkcijo ali 
kroženje informacije, ali vzpostavitev univerzalnega občinstva, ki ga opredeljuje možnost 
udeležbe slehernega njegovega člana v kritičnem preiskušanju izmenjanih diskurzov.18 
Komuniciranje na daljavo, svobodno in neposredno, ki ga omogočajo omrežja, lahko nosi 
to ali ono izmed teh virtualnosti. Privede lahko do izgube sleherne skupne reference, do 
ograjevanja identitet, do zaostrovanja partikularizmov. Lahko tudi, narobe, vsili hege-
monijo enega samega kulturnega modela in vselej pohabljajoče uničenje raznovrstnosti. 
Vendar pa lahko tudi nosi novo modalnost konstitucije in komunikacije spoznanj, ki ne 
bi bila več zgolj zapis že etabliranih znanosti, temveč prav tako, kakor korespondence ali 
periodike v nekdanji Republiki literatov,19 kolektivna konstrukcija znanja z izmenjavo 

15   L. CANFORA, La Biblioteca scomparsa. Palermo, Sellerio editore, 1986 (fr. prev. La veritable histoire de la bibliothèque 
d’Alexandrie. Pariz, Desjonquères, 1988), in C. JACOB, Lire pour écrire: navigations alexandrines, v Le Pouvoir des biblio-
thèques. La mémoire des livres en Occident, pod vodstvom M. Baratin et C. Jacob. Pariz, Albin Michel, 1996, str. 47–83.

16   O tehniki občih mest v renesansi cf. F. GOYET, Le «sublime» du lieu commun. L’invention rhétorique à la Renaissance. 
Pariz, Honoré Champion, 1996; A. BLAIR, Th e Th eater of Nature: Jean Bodin and Renaissance Science. Princeton, 
Princeton University Press, 1997; in A. MOSS, Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renaissance Th ought. 
Oxford, Clarendon Press, 1996.

17   I. KANT, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? / Réponse à la question: Qu’est-ce que les Lumières? v Qu’est-
ce que les Lumières?, Izbor tekstov, prevodi, predgovori in opombe J. Mondot. Saint-Étienne, Publications de l’Université 
Saint-Étienne, 1991, str. 71–86. Slovenski prevod: Odgovor na vprašanje: kaj je razsvetljenstvo? (prev. M. H.). Vestnik, 
1987, let. 8, št. 1, str. 9–13, in Nova revija, 1995, št. 156–157, str. 141–145.

18   O teh različnih možnostih se razpravlja v R. A. LANHAM, Th e Electronic World: Democracy, Technology and the Arts. 
Chicago, University of Chicago Press, 1993; D. TAPSCOTT, Th e Digital Economy. New York, McGraw-Hill, 1996, in 
J. L. CEBRÍAN (ur.), Cómo ambiarán nuestras vidas los nuevos medios de comunicación. Madrid, Taurus, 1998.

19   A. GOLDGAR, Impolite Learning: Conduct and Community in the Republic of Letters, 1680–1750. New Haven in 
London, Yale University Press, 1995.
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vednosti, ekspertiz in modrosti. Nova enciklopedična navigacija sicer vsakogar vkrca na 
svoje ladje, vendar lahko tako da popolno realnost pričakovanju univerzalnosti, ki je zme-
rom spremljalo prizadevanja za uvrstitev množice stvari in besed v red diskurzov. 

Da pa bi to lahko počeli, se mora elektronska knjiga opredeliti v reakciji na sedanje 
prakse, ki se velikokrat zadovoljujejo s tem, da dajejo na Splet (Web) surova besedila, ki niso 
bila niti mišljena v razmerju do nove oblike njihove transmisije, niti podvržena nobenemu 
korekcijskemu ali izdajateljskemu delu. Zagovarjati uporabo novih tehnik, postavljenih v 
službo objavljanja vednosti, pomeni torej svariti pred lenobnimi olajšavami elektronične-
ga in spodbujati k dajanju bolj rigorozno nadzorovanih oblik spoznavnim diskurzom kot 
izmenjavam med posamezniki. To zahtevo ilustrirajo negotovosti in konfl ikti v zvezi z epi-
stolarno olikanostjo (ali neolikanostjo), konvencije glede govorice in razmerja med javnim 
in zasebnim, kakor jih redefi nirajo rabe elektronske pošte.20

Zaradi teh istih zastavkov je nujno potrebna hkrati zgodovinska in fi lozofska, soci-
ološka in pravna refl eksija, zmožna upoštevati danes očitne in naraščajoče razmike med 
repertoarjem pojmov, s katerimi manipuliramo, da bi opisali ali organizirali pisno kultu-
ro v oblikah, kakršne je imela od izuma codices v prvih stoletjih našega štetja, in novimi 
načini pisanja, objavljanja in branja, ki jih implicira elektronska modalnost produkcije, 
diseminacije in prilaščanja besedil.21 Prišel je torej trenutek za redefi niranje pravnih (li-
terarna lastnina, copyright, avtorske pravice),22 estetskih (izvirnost, enkratnost, ustvar-
janje), administrativnih (obvezni izvodi, nacionalna knjižnica) ali bibliotekonomičnih 
(katalogiziranje, klasifi kacija ali bibliografski opis)23 kategorij, ki so bile vse mišljene in 
skonstrirane v razmerju s pisno kulturo, katere predmeti so bili povsem drugačni od 
elektronskih besedil.

Novi nosilec pisnega ne pomeni konca knjige ali smrti bralca. Morebiti prav na-
sprotno. Vsiljuje pa redistribucijo vlog v »ekonomiji pisanja«, konkurenco (ali komple-
mentarnost) med različnimi nosilci diskurzov in novo razmerje, tako fi zično kakor inte-
lektualno in estetsko, s svetom besedil. Ali bo lahko elektronsko besedilo v vseh oblikah 
skonstruiralo tisto, česar nista mogla ne abeceda navzlic demokratični vrlini, ki ji jo je 
pripisoval Vico,24 ne tiskarna, navzlic univerzalnosti, ki ji jo je priznaval Condorcet,25 

20   O elektronski pošti cf. J. BRU, Messages éphémères, v D. Fabre (ur.), Écritures ordinaires. Pariz, P. O. L., 1993, str. 315–34; 
C. MORAN in G. E. HAWISHER, Th e Rhetorics and Languages of Electronic Mail, v Page to Screen, op. cit., str. 80–101, 
in B. MELANÇON, Sevigne@Internet. Remarques sur le courrier électronique et la lettre. Montréal, Éditions Fides, 1996.

21   Cf. med drugimi J. J. O'DONNELL, Avatars of the Words: From Papyrus to Cyberspace. Cambridge Mass., in London, 
Harvard University Press, 1998.

22   Cf. P. JASZI, On the Author Eff ect: Contemporary Copyright and Collective Creativity, v M. Woodmansee in P. Jaszi 
(ur.), Th e Construction of Autorship: Textual Appropriation in Law and Literature. Durham in London, Duke University 
Press, 1994, str. 29–56; J. C. GINSBURG, Copyright without Walls? Speculations on Literary Property in the Library 
of the Future. Representations, 1993, letn. 42, str. 53–73; R. GRUSIN, What is an Electronic Author? Th eory and the 
technological Fallacy. Confi gurations, 1994, št. 3, str. 469–483.

23   R. LAUFER, Nouveaux outils, nouveaux problèmes, v Le pouvoir des bibliothèques, op. cit., str.174–185.
24   G. VICO, La Scienza Nuova, Introduzione e note di Paolo Rossi. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1994 (fr. prev. 

La Science nouvelle (1725). Pariz, Gallimard, 1993).
25   CONDORCET, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain. Pariz, Flammarion, 1988.
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to se pravi, ali bo lahko na podlagi menjave pisnega skonstruiralo javen prostor, v katerem 
je vsakdo udeležen?

Kako naj poslej situiramo vlogo knjižnic v teh globokih mutacijah pisne kulture? Naše 
začenjajoče se stoletje, oprto na možnosti, ki jih ponujajo nove tehnike, lahko upa, da bo 
preseglo protislovje, ki je trajno vznemirjalo odnos Zahoda do knjige. Sen o univerzalni 
knjižnici je trajno izrazil brezupno željo, da bi z akumulacijo, ki bi bila brez primanjkljaja, 
brez vrzeli, zajeli vsa doslej napisana besedila, vse vzpostavljene vednosti. Toda to pričako-
vanje univerzalnosti je vselej spremljalo razočaranje, saj so vse zbirke, najsi so bile še tako 
bogate, zmogle ustvarjati zgolj delno, pohabljeno podobo potrebne izčrpnosti.

Ta napetost mora biti vpisana v zelo dolgo trajanje drž do pisnega. Prva temelji na 
bojazni pred izgubo ali primanjkljajem. Ta je vodila vsa dejanja, ki so bila namenjena ohra-
njanju pisne dediščine človeštva: iskanje starih besedil, kopiranje najdragocenejših knjig, 
tiskanje rokopisov, postavljanje velikih knjžnic, kompilacija enciklopedij, zbirk besedil ali 
katalogov, teh »knjižnic brez sten«.26 Gre za to, da vselej možnim izginotjem nasprotujemo 
s tem, da zbiramo, fi ksiramo in ohranjamo. Vendar tej nikoli dokončani nalogi grozi še 
ena nevarnost: eksces. Pomnoževanje rokopisne in nato tiskane produkcije so zelo kmalu 
zaznali kot strašno nevarnost. Množenje se utegne spremeniti v kaos, obilje pa v oviro za 
znanje. Da bi ju obvladali, potrebujemo instrumente, ki so zmožni odbirati, razvrščati, hie-
rarhizirati. Te ureditve so bile naloga številnih akterjev: samih avtorjev, ki sodijo o svojih vr-
stnikih in predhodnikih, oblasti, ki cenzurirajo in subvencionirajo, založnikov, ki objavljajo 
(ali objavljanje zavračajo), institucij, ki posvečujejo ali izključujejo, in knjižnic, ki ohranjajo 
ali puščajo vnemar.

Jutrišnja – ali današnja – knjižnica, soočena s tema dvema tesnobama, med izgubo in 
ekscesom, utegne igrati odločilno vlogo. Seveda se je zdelo, da pomeni elektronska revolu-
cija njen konec. Zaradi komuniciranja elektronskih besedil na daljavo je mogoče misliti, če 
to že ni postalo možno, naenkrat univerzalno razpoložljivost pisne dediščine, ki knjižnice 
ne zahteva več kot kraja, kjer se ohranja in komunicira ta dediščina. Sleherni bralec bi lahko 
ne glede na mesto branja prejel katerokoli izmed besedil, ki sestavljajo to knjižnico brez 
sten in celo brez lokalizacije, kjer naj bi bile v numerični obliki idealno navzoče vse knjige 
človeštva.

Sen je precej zapeljiv. Vendar nas ne sme zavesti. Najprej je treba opozoriti, da nikakor 
ni nujno, da elektronska konverzija vseh besedil, katerih obstoj se ne začenja z informa-
tiko, pomeni izgon, pozabo ali, še slabše, uničenje rokopisov ali tiskov, ki so jih pred tem 
prenašali. Bolj kakor nemara kadarkoli prej je ena najpomembnejših nalog knjižnic zbirati, 
varovati, ocenjevati in omogočati dostop do pisnih predmetov preteklosti. Če dela takrat, 
ko bi jih prenesli, ne bi bila več komunicirana, se pravi, če ne bi bila več ohranjena, razen 

26   L. CANFORA, La Biblioteca scomparsa. Palermo, Sellerio editore, 1986 (fr. prev. La véritable histoire de la Bibliothèque 
d’Alexandrie. Pariz, Desjonquères, 1988), C. JACOB, Lire pour écrire: navigations alexandrines, v Le pouvoir des biblio-
thèques, op. cit., str. 47–83, in R. CHARTIER, Bibliothèques sans murs, v R. Chartier, Culture écrite et société. L’ordre des 
livres (XVIe–XVIIIe siècles). Pariz, Albin Michel, 1997, str. 107–131.



163
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
1. IZ ZGODOVINE KNJIGE IN BRANJA

v elektronski obliki, bi močno tvegali, da bi se izgubila inteligibilnost tekstne kulture, iden-
tifi cirane s predmeti, ki so jo prenašali. Knjižnica prihodnosti mora potemtakem biti tisti 
kraj, kjer bosta ohranjena poznavanje in obiskovanje pisne kulture v oblikah, ki so bile in so 
danes še zmerom zvečine njene.

Knjižnice morajo prav tako biti instrument, kjer bodo lahko novi bralci našli pot v 
numerični svet, ki briše razlike med zvrstmi in rabami besedil in ki vzpostavlja posplošeno 
enakovrednost med njhovimi avtoritetami. S tem da knjižnica prisluhne potrebam ali zbe-
ganosti bralcev, lahko igra bistveno vlogo pri urjenju najmanj seznanjenih bralcev v uporabi 
instrumentov in tehnik, ki so jim zmožne zagotoviti obvladovanje novih oblik pisnega. Nič 
bolj kakor navzočnost interneta v sleherni šoli ne omogoča, da same od sebe izginejo kogni-
tivne težave pri vstopnem procesu v pisno,27 tudi elektronska komunikacija sama od sebe ne 
prenaša vednosti, potrebne za njihovo razumevanje in uporabo. Prav narobe, bralec – navi-
gator numeričnega krepko tvega, da se bo izgubil med temi tekstnimi otočji brez svetilnika 
in pristanišča. Knjižnica je lahko eno in drugo.28

Nazadnje, tretja ambicija za jutrišnje knjižnice bi lahko bila, da bi okrog knjige ob-
novile sociabilnosti, ki smo jih izgubili. Dolga zgodovina branja nas uči, da je branje sko-
zi stoletja postalo tiha in samotna praksa, ki je čedalje krepkeje prelamljala z delitvami 
okrog pisnega, ki so trajno zacementirale družinska življenja, prijateljske sociabilnosti, 
učene zbore in vojaške spopade. V svetu, kjer se je branje identifi ciralo z osebnim, inti-
mnim, zasebnim razmerjem s knjigo, morajo knjižnice (nemara paradoksno, ker so bile 
prve, v srednjeveškem obdobju, ki so od bralcev zahtevale molk…) pomnožiti priložno-
sti in oblike za to, da se spregovori o pisni dediščini ter o intelektualnem in estetskem 
ustvarjanju. S tem lahko prispevajo h konstruiranju javnega prostora, razširjenega na raz-
sežnost človeštva.

Kakor je nakazal Walter Benjamin, reprodukcijske tehnike besedil ali podob niso 
same na sebi ne dobre ne sprevržene.29 Od tod ambivalentna diagnoza, ki jo je podal o 
učinkih njihove »mehanizirane reprodukcije«. Na eni strani je ta reprodukcija »estetizaci-
ja praktične politike« v dotlej neznanih razsežnostih: »Z napredkom naprav, ki omogoča 
nedoločenemu številu poslušalcev, da slišijo govornikov govor v trenutku, ko govori, in da 
kmalu po tem prikažemo njegovo podobo pred nedoločenim številom gledalcev, postane 
najpomembnejša politikova navzočnost pri sami napravi. Ta nova tehnika prazni parlamen-
te, tako kakor prazni gledališča«. Na eni strani izbrisanje razločka med ustvarjalcem in 
občinstvom (»Literarna kompetentnost ne temelji več na specializirani izobrazbi, ampak na 

27   E. FERREIRO, Leer y ecribir en un mundo cambiante, 26° Congreso de la Unión Internacional de Editores (Buenos Aires, 
1 al 4 mayo, 2000). Buenos Aires, 2000, str. 95–115.

28   R. C. BERRING, Future Librarians, v R. H. BLOCH in C. HEESE (ur.), Future Librairies. Berkely, Los Angeles in 
London, University of California Press, 1995, str. 94–115.

29   W. BENJAMIN, Das Kunstwerk in Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1939; franc. prevod: »L’Oeuvre 
d’art à l’ère de sa reproductivité technique«, (1936), v W. Benjamin, L’Homme, le langage et la culture. Essais. Pariz, De-
noël/Gonthier, 1971, str. 137–181. Slovenski prevod: Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati (prev. 
Janez Vrečko), v W. Benjamin, B. Bibič (ur.), Izbrani spisi. Ljubljana, Studia Humanitatis, 1998, str. 145–176.
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tehnični pomnoženosti, in postane nekako skupna dobrina«), propad tradicionalnih kon-
ceptov, mobiliziranih za označevanje del, in naposled združljivost izvajanja kritike in užitka 
v razvedrilu (»Občinstvo v temnih dvoranah je seveda preiskovalec, vendar preiskovalec, 
ki se zabava«), vse to so elementi, ki odpirajo možno alternativo. »Estetizaciji politike«, 
ki streže zatiralskim oblastem, lahko dejansko odgovori »politizacija estetike«, ki prinaša 
emancipacijo ljudstev.

Kakršnakoli že je zgodovinska pertinenca, nedvomno je nesporna; ta ugotovitev upra-
vičeno poudarja pluralnost rab, ki se lahko polastijo iste tehnike. Ni tehničnega determiniz-
ma, ki bi v same naprave vpisoval obvezen in en sam pomen: »Nasilju, ki je storjeno, kadar 
množicam vsiljujejo kult enega vodje, ustreza nasilje, ki ga doživijo naprave, ko njih same 
postavijo v službo te religije.« Pripomba ni nepomembna v razpravah o konceptni opre-
delitvi in družbeni realnosti javnega prostora, v katerem se izmenjujejo informacije in kjer 
se konstruirajo vednosti, ki so se sprožile v zvezi z učinki, ki jih elektronska diseminacija 
diskurzov že ima in jih bo imela v prihodnosti še več.30

V prihodnosti, ki je že naša sedanjost, bodo ti učinki tisto, kar bomo kolektivno znali 
iz njih narediti. V najboljši ali v najslabši smeri. Taka je danes naša skupna odgovornost.

30   G. NUNBERG, Th e Places of Books in the Age of Electronic Reproduction. Representations, 1993, letn. 42, str. 13–37.
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Michel de Certeau

BRANJE: DIVJI LOV*

(Prevedla: Taja Kramberger)

Enkrat za vselej ustaviti pomen 
besed, prav to hoče teror.

Jean-François Lyotard, Poganski rudimenti 
(Rudiments païens)

Alvin Toffl  er je pred časom oznanil rojstvo nove človeške vrste, ki jo je spočela množič-
na poraba umetnosti. Ta oblikujoča se vrsta, transhumantna in požrešna med pašniki me-
dijev, naj bi za distinktivno potezo imela »samogibljivost«.1 Vračala naj bi se k nekdanjemu 
nomadizmu, vendar naj bi poslej lovila po umetnih stepah in gozdovih.

Vendar se je ta preroška analiza nanašala zgolj na množico, ki konzumira »umetnost«. 
Raziskava Državnega sekretariata za kulturne zadeve (decembra 1974)2 pa kaže, do katere 
mere zgolj elita uživa to produkcijo. Od 1967 (datum prejšnje raziskave, ki jo je izvedel 
INSEE**) so javna sredstva, ki so jih vložili v ustanavljanje in razvoj kulturnih domov, okre-
pila kulturno neenakost med Francozi. Pomnožila so kraje izražanja in simboliziranja, toda 
dejansko se s tem okoriščajo iste kategorije: tako kultura kakor denar »gresta le bogatim«. 
Množice niso nikoli krožile po teh vrtovih umetnosti. Pač pa jih drži in zbira mreža medijev: 
televizijska (ki zajame 9 od 10 Francozov), tiskovna (8 od 10 Francozov), knjižna (7 od 10 
Francozov, od katerih – po raziskavi jeseni 1978 – 2 bereta veliko, 5 pa jih bere še več),3 itd. 
Namesto nomadizma bi potemtakem imeli »redukcijo« in stajo: poraba, organizirana prek 
te ekspanzionistične mreže, naj bi bila videti kot čredna dejavnost, čedalje bolj imobilizirana 
in »obravnavana« s pomočjo naraščujoče gibljivosti osvajalcev prostora, kakršni so mediji. 
Fiksacija porabnikov in cirkulacija medijev. Množice lahko le še svobodno mulijo obrok 
simulakrov, ki jih vsakomur distribuira sistem.

Prav tej ideji nasprotujem: taka reprezentacija porabnikov ni sprejemljiva.

*  Prevedeno po Michel de Certeau, Lire: un braconnage, v M. DE CERTEAU, L'Invention du quotidien, Arts de faire, I. del. 
Pariz, Gallimard, 1980, str. 279–296. Ta in vse naslednje opombe v tem prevodu, označene z asteriski, so prevajalkine.
1   A. TOFFLER, Th e Culture Consumers. Baltimore, Penguin, 1965, str. 33–52, po raziskavah Emmanuela Dembyja.
2   Pratiques culturelles des Français. Pariz, Secrétariat d’État à la Culture, Services d’études et recherches, 1974, letn. 2.
**  Institut national de la statistique et des études économiques.
3  Po sondiranju Louisa-Harrisa (september–oktober 1978) naj bi se v Franciji število bralcev povečalo za 17 % v dvajsetih 

letih: odstotek velikih bralcev ostaja enak (20 %), povečal pa se je odstotek povprečnih in šibkih bralcev. Glej J. JOSSIN, 
v L’Express, 11. novembra 1978.
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Ideologija »informiranja« s knjigo

V glavnem se ta podoba »javnosti« ne daje na ogled. A zato je ni nič manj v pretenziji 
»producentov«, da informirajo populacijo, se pravi, da »dajejo obliko« družbenim praksam. 
Celo protesti proti vulgarizaciji/vulgarnosti medijev pogosto razkrivajo analogno pedago-
ško pretenzijo; elita, ki jo prizadene nizka raven rumenega tiska ali televizije, prepričana 
v svoje lastne kulturne modele, potrebne ljudstvu za vzgojo duhov in povzdigovanje src, 
zmeraj postulira, da javnost modelirajo produkti, ki jih ji vsiljujejo. Prav to je nerazumevanje 
akta »porabe«. Domnevamo, da asimilirati nujno pomeni »postati podoben« temu, kar ab-
sorbiramo, ne pa »narediti podobno« temu, kar smo, narediti svoje, si to prisvojiti ali znova 
prisvojiti. Vsiljuje se izbira med tema dvema možnima pomenoma, predvsem zaradi neke 
določene zgodovine, katere horizont moramo skicirati. »Nekoč je bilo ...«

Ideologija razsvetljenstva v 18. stoletju je hotela, da bi bila knjiga zmožna reformirati 
družbo, da bi šolska vulgarizacija transformirala šege in navade, da bi elita s svojimi pro-
dukti, če bi njihova difuzija pokrivala ozemlje, imela moč preoblikovati vso nacijo. Ta mit o 
Vzgoji4 je v strukture kulturne politike vpisal določeno teorijo porabništva. Seveda je logika 
tehničnega in ekonomskega razvoja, ki ju je mobilizirala politika, prav to politiko privedla 
do sedanjega sistema, ki invertira ideologijo, ki je še včeraj skrbela za razširjanje »razsve-
tljenstva«. Sredstva difuzije so poslej pomembnejša od idej, ki jih nosijo. Medij nadomesti 
sporočilo. »Pedagoške« procedure, katerih nosilec je bila šolska mreža, so se razvile tako 
daleč, da so kot nekoristno opustile ali strle profesorski »korpus«, ki jih je izpopolnjeval dve 
stoletji: danes sestavljajo aparat, ki s tem, da udejanja stari sen o zajemu vseh državljanov in 
vsakega posebej, postopoma uničuje namembnost, prepričanja in šolske institucije razsve-
tljenstva. Pravzaprav se v Vzgoji vse dogaja, kakor da se je oblika njene tehnične vzposta-
vitve čezmerno realizirala in pri tem odstranila samo vsebino, ki jo je omogočila in ki poslej 
izgublja družbeno koristnost. Toda skozi vso to evolucijo je ideja produkcije družbe prek 
»skriptuarnega« sistema za korolarij nenehno imela prepričanje, da je javnost z več ali manj 
odpora modelirana pisno (verbalno ali ikonično), da postane podobna tistemu, kar spreje-
ma, da je nazadnje natisnjena s tekstom in kot tekst, ki ji je vsiljen.

Včeraj je bil ta tekst šolski. Danes je tekst družba sama. Ima urbanistično, industrijsko, 
komercialno ali televizijsko obliko. Toda mutacija, ki ga je pripravila do tega, da je prišel 
iz šolske arheologije do tehnokracije medijev, ni načela postulata pasivnosti, ki je lasten 
porabi – prav tistega postulata, o katerem bi bilo treba razpravljati. Prej bi lahko rekli, da 
ga je okrepila: zaradi množične implantacije normaliziranega izobraževanja je onemogo-
čila ali naredila nevidna intersubjektivna razmerja tradicionalnega učenja; »informacijski« 
tehniki so bili s sistematizacijo podjetij spremenjeni v uradnike, zaprte v neko specialnost 

4   J. ERHARD, L’Idée de nature en France pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Pariz, Sepven, 1963 ; tudi geslo: 
»Nastanek mita: Vzgoja«, str. 753–767. 
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in so o uporabnikih vedeli čedalje manj; sama produktivistična logika je producente s tem, 
da jih je izolirala, privedla do tega, da so domnevali, da pri porabnikih ni ustvarjalnosti; reci-
pročna zaslepitev, ki jo je generiral sistem, je naposled prepričala ene in druge, da je pobuda 
nastanjena zgolj v tehničnih laboratorijih. Celo analiza represije, ki jo izvršujejo dispozitivi 
tega sistema disciplinskega zajemanja, še zmerom postulira pasivno, »informirano«, obrav-
navano in zaznamovano javnost brez zgodovinske vloge.

Učinkovanje produkcije implicira inercijo porabništva. Inercija pa producira spreje-
mljivo ideologijo porabništva. Ta legenda, ki je učinek razredne ideologije in tehnične za-
slepljenosti, je nujno potrebna sistemu, ki odlikuje in priviligira avtorje, pedagoge, revolu-
cionarje, z eno besedo »producente« v razmerju do tistih, ki to niso. S tem, da zavrnemo 
»porabo«, tako, kakršno so zasnovala in potrdila »avtorska« podjetja, si ustvarimo možnost, 
da odkrijemo ustvarjalno dejavnost tam, kjer je bila zanikana, in da relativiziramo pretirano 
pretenzijo, ki jo ima neka produkcija (realna, a posebna), da bi delala zgodovino s tem, da 
»informira« vso deželo.

Nepriznana aktivnost: branje

Branje je zgolj delni, vendar temeljni aspekt porabe. V družbi, ki je čedalje bolj pisna, 
ki jo organizira moč modifi ciranja stvari in preoblikovanja struktur na podlagi skriptuarnih 
(znanstvenih, ekonomskih, političnih) modelov in ki se polagoma spreminja v kombinirane 
(administrativne, urbane, industrijske itn.) »tekste«, lahko binom produkcija-poraba veli-
kokrat nadomestimo z njegovim ekvivalentom in občo značilnostjo, z binomom pisanje-
branje. Moč, ki je instavrirala hotenje (po vrsti reformistično, znanstveno, revolucionarno 
ali pedagoško) predelati zgodovino s pomočjo skriptorijskih operacij, sprva izvrševanih v 
zaprtem polju, ima sicer za korolarij veliko delitev med branjem in pisanjem.

»Modernizacija, modernost, to je pisanje«, pravi François Furet. Posplošitev pisanja 
je dejansko izzvala nadomestitev običaja z abstraktnim zakonom, nadomestitev tradicio-
nalnih oblasti z državo in razpad skupin v prid individuu. Ta preobrazba pa se je izpeljala 
kot fi gura »križanja« med dvema različnima elementoma, med pisnim in oralnim. Nova 
študija F. Fureta in J. Ozoufa je de facto pokazala, da je v manj skolarizirani Franciji obstajala 
»obsežna polpismenost, osredena na branje, ki so jo spodbujale Cerkev in družine in je bila 
namenjena zlasti dekletom«.5 Edino šola je povezovala obe zmožnosti, vendar s šivom, ki je 
velikokrat ostal šibek: zmožnost branja in zmožnost pisanja. V resnici sta bili v preteklosti 
dolgo časa ločena precej daleč v XIX. stoletje; danes odraslo življenje sicer zelo hitro loči – 
pri nekaterih »zgolj branje« – branje in pisanje; treba se je tudi vprašati o posebnih poteh 
branja tudi tam, kjer je poročeno s pisanjem.

5   F. FURET in J. OZOUF, Lire et écrire. L’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry. Pariz, Minuit, 1977, letn. 1, 
str. 349–369, in geslo »Zgolj brati«, str. 199–228.
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Raziskave, posvečene psiholingvistiki razumevanja,6 s svoje perspektive v branju ločuje-
jo »leksično dejanje« in »skripturalno dejanje«. Kažejo, da se skolarizirani otrok nauči brati 
vzporedno z učenjem dešifriranja, ne pa z njegovo pomočjo: brati pomen in dešifrirati črke 
ustrezata dvema različnima dejavnostma, čeprav se križata. Drugače povedano, kulturna 
memorija, pridobljena s poslušanjem, z oralno tradicijo, sama omogoča in postopoma bo-
gati strategije semantičnega spraševanja, ki z dešifriranjem kake pripovedi pretanjujejo, pre-
cizirajo ali popravljajo pričakovanja. Branje, od otroškega do znanstvenega, je prehiteno in 
omogočeno z oralno komunikacijo, neštevno močjo, ki je besedila skoraj nikoli ne navajajo. 
Potemtakem je videti, kakor da je bila konstrukcija pomenjanj, katere oblika je pričakovanje 
(pričakovati to in to) ali anticipacija (delanje hipotez), zvezano z oralnim prenosom, začetni 
blok, ki ga je sledenje grafi čnim materialom postopoma dolblo, razveljavljalo, preverjalo, 
detajliralo, da je omogočalo branja. Graf zgolj kleše in vrta v anticipacijo.

Navzlic delom, ki izkopavajo avtonomijo bralne prakse izpod skriptuarnega imperia-
lizma, so tri stoletja zgodovine ustvarila položaj de facto. Družbeno in tehnično delovanje 
sodobne kulture hierarhizira ti dve dejavnosti. Pisati pomeni producirati tekst; brati pome-
ni od drugega prejemati tekst, ne da bi v njem zaznamovali svoje mesto, ne da bi ga predelali. 
V tem oziru se branje katehizma in Svetega pisma, ki ga je duhovščina nekoč priporoča-
la dekletom in materam in tem Vestalkam prepovedovala pisanje nedotakljivega svetega 
besedila, danes nadaljuje z »branjem« televizije, ki je ponujeno »porabnikom«, ki nimajo 
možnosti, da bi svojo pisavo začrtali na zaslon, kjer nastopa produkcija Drugega - »kultu-
re«. »Vez, ki obstaja med branjem in Cerkvijo«,7 se reproducira v odnosu med branjem in 
Cerkvami medijev. V tem pogledu se zdi, da izobraženski konstrukciji družbenega teksta še 
zmeraj ustreza recepcija pri vernikih, ki naj bi se zadovoljili z reproduciranjem modelov, ki 
so jih izdelali manipulatorji z govorico.

To, kar je treba postaviti pod vprašaj, žal ni ta delitev dela (ta je še preveč realna), tem-
več to, da se branje asimilira pasivnosti. Dejansko pomeni brati romati po vsiljenem sistemu 
(sistemu teksta, analognem zgrajenemu redu kakega mesta ali kake veleblagovnice). Nove 
analize kažejo, da »sleherno branje modifi cira svoj predmet«,8 tako da (Borges je to že po-
vedal) »je neka literatura drugačna od druge manj zaradi teksta kakor zaradi načina, kako je 
brana«,9 in da je naposled sistem verbalnih ali ikoničnih znakov rezerva oblik, ki čakajo na 
bralca svojega pomena. Če je potemtakem »knjiga učinek (konstrukcija) bralca«,10 moramo 
obravnavati njegovo operacijo kot nekakšen lectio, kot produkcijo, ki je lastna »bralcu«.11 Ta 
ne zasede niti avtorjevega niti avtorskega mesta. V tekstih izumi nekaj drugega kakor tisto, 
kar je bilo njihova »intenca«. Odleplja jih od njihovega (izgubljenega ali nepomembnega) 

6   Gl., denimo, J. MEHLER in G. NOIZET, Textes pour une psycholinguistique. Den Haag, Mouton, 1974; in tudi J. HE-
BRARD, École et alphabétisation au XIXe siècle. Komunikacija na kolokviju Pisati in brati. Pariz, MSH, junij 1979.

7   F. FURET in J. OZOUF, op. cit., str. 213.
8   M. CHARLES, Rhétorique de la lecture. Pariz, Seuil, 1977, str. 83.
9  J. L. BORGES, cit. v G. Genette, Figures. Pariz, Seuil, 1966, str. 123.
10  M. CHARLES, op. cit., str. 61. 
11  Vemo, da je »bralec« (lector) v srednjem veku naslov učitelja.
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izvora. Kombinira njihove fragmente in ustvarja ne-vede (in-su) v prostoru, ki organizira 
njihovo zmožnost dopustiti neomejeno pluralnost pomenjanj. Ali je ta »bralna« dejavnost 
pridržana za literarnega kritika (vselej privilegiranega zaradi svojih preučevanj branja), to se 
pravi, znova za neko kategorijo izobražencev, ali pa se lahko raztegne na vso kulturno pora-
bo? Takšno je vprašanje, pri katerem bi morale zgodovina, sociologija ali šolska pedagogika 
prispevati elemente odgovora.

Žal obsežna literatura, posvečena branju, daje zgolj fragmentarne precizacije o tej točki 
ali pa sodi k literarnim izkušnjam. Raziskovanja zadevajo predvsem poučevanje branja.12 
Bolj diskretno si upajo spustiti se na stran zgodovine in etnologije, ker ni sledov, ki bi jih pu-
stila praksa, ki drsi skozi vsakršne še slabo zapažene »pisave« (denimo, krajino »beremo«, 
kakor beremo tekst).13 Bolj številna so v sociologiji, vendar so nasplošno statističnega tipa: 
bolj računajo korelacije med branimi objekti, družbenimi pripadnostmi in kraji obiskova-
nja, kakor pa analizirajo samo operacijo branja, njene modalnosti in njeno tipologijo.14

Ostane literarna domena, danes še posebej bogata (od Barthesa do Riff aterra ali Jaus-
sa), še enkrat privilegirana s pisanjem, vendar zdaj z visoko specializiranim: »pisatelji« pre-
našajo »bralno veselje« od tam, kjer se pripenja na umetnost pisanja in na učitek ponovnega 
branja. Tam pa se, pred Barthesom ali po njem, pripovedujejo blodnje in inventivnosti, ki 
igrajo na pričakovanja, šikane in normativnosti »branega dela«; tam se že izdelujejo modeli, 
ki so to zmožni upoštevati.15 Navzlic vsemu je zgodovina človekovih pohodov skozi njegove 
lastne tekste slej ko prej v velikem delu neznana.

12   Gl. zlasti A. BENTOLILA (ur.), Recherches actuelles sur l’enseignement de la lecture. Pariz, Retz, 1976; J. FOUCAM-
BERT in J. ANDRE, La Manière de’être lecteur. Apprentissage et enseignement de la lecture de la maternelle au CM2. 
Pariz, Sermap, OCDL, 1976; L. LENTIN, Du parler au lire. Interaction entre l’adulte et l’enfant. Pariz, ESF, 1977; itn. 
Dodati je treba vsaj obilno literaturo »made in USA«: J. S. CHALL, Learning to Read: the Great Debate ... 1910–1965. 
New York, McGrow-Hill, 1967; D. DURKIN, Teaching Th em to Read. Boston, Allyn & Bacon, 1970; E. J. GIBSON 
and H. LEVIN, Th e Psychology of Reading. Cambridge (Mass.), MIT, 1975; M. ROBECK in J. A. R. WILSON, Psycho-
logy of Reading: Foundations of Instruction. New York, John Wiley, 1973; L. in M. TARNOPOL (ur.), Reading Disa-
bilities. International Perspective. Baltimore, University Park Press, 1976; itn., s tremi pomembnimi revijami: Journal of 
Reading od 1957 (Purdue University, Dept. of English), Th e Reading Teacher od 1953 (Chicago Intarnational Reading 
Association) in Reading Research Quaterly od 1965 (International Reading Association, Newark, Del.).

13   Gl. bibliografi jo F. FURETA in J. OZOUFA, op. cit., letn. 2, str. 358–372. Lahko ji dodamo M. MCLEODA 
MATHEWSA, Teaching to Read, Historically Considered. Chicago, University of Chicago Press, 1966. Dela J. GO-
ODYJA (Literacy in a Traditional Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1968; La Raison graphique. Pariz, 
Minuit, 1979 itn.) odpirajo številne poti za etno–zgodovinsko analizo.

14  Poleg statističnih raziskav, gl. J. CHARPENTREAU et al., Le livre et la lecture en France. Pariz, Éd. ouvrières, 1968.
15   R. BARTHES seveda: Le Plaisir du texte. Pariz, Seuil, 1973; in Sur la lecture. Le Français aujourd’hui, januar 1976,  

št. 32, str. 11–18. Nekoliko po naključju dodati: T. DUVERT, La lecture introuvable. Minuit, november 1972, št. 1, 
str. 2–21; O. MANNONI, Clefs pour l’imaginaire. Pariz, Seuil, 1969, str. 202–217 o »potrebi po interpretiranju«; M. 
MOUGENOT, Lecture / écriture. Le Français aujourd’hui, maj 1975, št. 30; V. N. SMIRNOFF, L’oeuvre lue. Nouvelle 
Revue de psychanalyse, 1970, št. 1, str. 49–57; Tz. TODOROV, Poetique de la prose. Pariz, Seuil, 1971; J. VERRIER, La 
fi celle. Poétique, april 1977, št. 30; Littératur, št. 7 z naslovom Le discours de l’école sur les textes, oktober 1972; Esprit, obe 
številki z naslovom Lecture I, december 1974, in Lecture II, januar 1976; itn.
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»Literalni«*** pomen, produkt družbene elite

Iz analiz, ki spremljajo bralno dejavnost v njenih zavojih, ovinkih prek strani, me-
tamorfozah in anamorfozah teksta s popotnim očesom, imaginarnimi ali meditativnimi 
vzleti na podlagi nekaj besed, prekoračevanja prostorov na vojaško razvrščenih površinah 
pisanja, efemernih plesov, izhaja v prvem pristopu vsaj to, da ne bi mogli obdržati razdelitve, 
ki od branja ločuje berljiv tekst (knjigo, podobo itn.). Ne glede na to, ali gre za dnevnik ali 
za Prousta, ima tekst pomen le prek svojih bralcev; spreminja se z njimi; razporeja se glede 
na percepcijske kode, ki mu uhajajo. Tekst postane šele v razmerju do bralčeve zunanjosti, 
prek delovanja implikacij in zvijač med dvema kombiniranima vrstama »pričakovanja«: pri-
čakovanja, ki organizira berljiv prostor (literalnost), in pričakovanja, ki organizira ravnanje, 
ki je potrebno za izvršitev dela (branje).16

Čudno, načelo te beroče dejavnosti je postavil že Descartes pred več kakor tremi stole-
tji v zvezi s sodobnimi deli o kombinatoriki in o zgledu »šifer« ali šifriranih tekstov: »In če 
nekdo, da bi uganil šifro, zapisano z navadnimi črkami, opazi, da bere B povsod, kjer bo A, 
in C povsod, kjer bo B, in tako na mesto sleherne črke postavi črko, ki ji sledi po abecednem 
redu, in da, ko ga tako bere, v njem najde besede, ki imajo pomen, nikakor ne bo dvomil, 
da je to pravi pomen te šifre, ki ga bo tako našel, čeprav se lahko zgodi, da je tisti, ki ga je 
napisal, vanj dal drug, docela drugačen pomen, ker je dal sleherni črki drugačno pomenjanje 
...«.17 Kodifi cirajoča operacija, pripeta na označevalce, dela pomen, ki ga potemtakem ne 
opredeljujejo polog, »intenca«, ali kaka avtorska dejavnost.

Iz česa torej nastane kitajski zid, ki obdaja »lastno« teksta, ki od drugega izolira 
njegovo semantično avtonomijo in ki ga spreminja v tajni red »opusa«? Kdo postavlja to 
pregrado, ki vzpostavlja tekst kot otok, vselej zunaj bralčevega dosega? Ta fi kcija namenja 
porabnike podvržbi, saj so poslej zmeraj krivi nezvestobe ali nevednosti vpričo nemega 
»bogastva« tako zase postavljenega zaklada. Ta fi kcija »zaklada«, skritega v delu, sefu po-
mena, očitno nima za temelj bralčeve produktivnosti, ampak družbeno institucijo, ki nad-
določa njeno razmerje s tekstom.18 Branje je nekako zabrisano zaradi razmerja sil (med 
učitelji in učenci ali med producenti in porabniki), katerega instrument postane. To, da 
knjigo uporabljajo privilegiranci, jo vzpostavlja kot skrivnost, katere »pravi« interpreti 
so oni. Med tekst in njegove bralce postavlja mejo, za katero edino ti uradni interpreti 
izdajajo potne liste in s tem svoje branje (ki je tudi legitimno) spreminjajo v ortodoksno 
»literalnost«, ki druga (enako legitimna) branja zreducira na to, da so zgolj heretična 
(ne »konformna« pomenu teksta) ali nepomembna (izročena pozabi). S te zorne točke je 
»literalni« pomen kazalec in učinek družbene moči, moči neke elite. Iz sebe, ponujenega 

***  Pridevnik »dobesedno« je le delno ustrezen, ker ne evocira »črke« (littera).
16   Gl., denimo, »propozicije« M. CHARLESA, op. cit.
17  R. DESCARTES, Principes, IV, čl. 205.
18  P. KUENTZ, Le tête à texte. Esprit, december 1974, str. 946–962; L’envers du texte. Littérature, št. 7, oktober 1972.
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pluralnemu branju, postane tekst kulturno orožje, varovana skrinjica, izgovor za zakon, 
ki kot »literalno« legitimira interpretacijo družbeno pooblaščenih profesionalcev in izo-
bražencev.

Sicer pa, če je manifestacija bralčevih svoboščin skozi tekst tolerirana med izobraženci 
(treba je biti Barthes, da si to dovolimo), je v nasprotju s tem prepovedana učencem (strogo 
ali spretno privedenim v konjušnico pomena, ki so ga »sprejeli« učitelji) ali javnosti (skrb-
no opozorjeni na to, »kaj je treba misliti«, in katere invencije veljajo za zanemarljive in so 
utišane).

Potemtakem prav družbena hierahizacija skriva realnost bralne prakse ali jo dela ne-
razumljivo. Včeraj Cerkev, vzpostavljalka družbenega reza med izobraženci in »verniki«, 
zdaj Pisava v statusu »Črke«, domnevno neodvisne od njenih bralcev, dejansko pa jetnice 
pri svojih eksegetih: avtonomija teksta je bila reprodukcija sociokulturnih odnosov znotraj 
institucije, katere predstojniki so določili tisto, kar je od njega treba brati. S popuščanjem 
institucije je med tekstom in bralci nastopila recipročnost, ki jo je institucija skrivala, kakor 
da bi s tem, da se je umikala, dopuščala videti nedoločeno pluralnost »pisanj«, ki so jih 
sproducirali bralci. Ta proces, ki je viden od reformacije naprej, je že vznemirjal pastorje 
XVII. stoletja. Danes tekst, ki ga izvajata učitelj ali producent, izolirajo od bralcev sociopo-
litični dispozitivi šole, tiska ali televizije. Toda za gledališkim dekorjem te nove ortodoksije 
se skriva (kakor se je že včeraj)19 tiha, transgresivna, ironična ali poetična dejavnost bralcev 
(ali televizijskih gledalcev), ki ohranjajo svoj prav vsak po svoje v zasebnosti in brez vednosti 
»učiteljev«.

Branje bi se torej umeščalo na spoj med družbeno stratifi kacijo (razredni odnosi) in 
poetičnimi operacijami (izvajalčeva konstrukcija teksta): družbena hierarhizacija dela na 
konformiranju bralca »informaciji«, ki jo distribuira elita (ali polovična elita); beroče ope-
racije zvijačijo s prvo in svojo inventivnost vtihotapljajo v špranje kulturne ortodoksije. Prva 
od teh dveh zgodovin prikriva tisto, kar ni konformno »učiteljem« in jim to dela nevidno; 
druga pa to seje po mrežah zasebnega. Obe potemtakem sodelujeta pri spreminjanju branja 
v neznanko, iz katere se prikaže na eni strani teatralizirana in dominantna edina pismena 
izkušnja, na drugi strani pa indici neke skupne poetike, redki in parcelirani kakor mehurji, 
ki prihajajo iz vode.

19  Dokumenti, žal preredki, odpirajo okna k avtonomiji trajektorijev, interpretacij in prepričanj katoliških bralcev Biblije. 
Gl. v zvezi z očetom »oračem« R. DE LA BRETONNE, La vie de mon père (1778). Pariz, Garnier, 1970, str. 29, 131–132, 
itn.
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»Izvajanje ubikvitete****«, te »impertinentne odsotnosti«

Bralčeva avtonomija je odvisna od transformacije družbenih odnosov, ki naddoločajo 
njegovo razmerje do tekstov. Potrebna naloga. Toda ta revolucija bi spet bila totalitarizem 
elite, ki sama pretendira, da bi ustvarjala različna obnašanja, in z Normativno vzgojo na-
domešča prejšnjo, če ta revolucija ne bi mogla računati z dejstvom, da že obstaja, četudi 
prikrita ali zatirana, izkušnja, ki je drugačna od izkušnje pasivnosti. Politika branja se mora 
potemtakem pripeti na analizo, ki s tem, da opisuje prakse, ki že dolgo dejansko obstajajo, 
povzroča, da so te prakse dovzetne za politizacijo. Poudarjanje nekaj aspektov bralne ope-
racije že kaže, kako zelo se izmika zakonu informacije.

»Berem in sanjam ... Moje branje bi torej bilo moja impertinentna odsotnost. Ali bi 
bilo branje izvrševanje ubikvitete?«.20 Začetna, to je, iniciacijska izkušnja: brati pomeni biti 
drugje, tam, kjer njih ni, na nekem drugem svetu;21 pomeni vzpostaviti skrivno prizorišče, 
kraj, kamor vstopamo in od koder odhajamo po prosti volji; pomeni ustvariti senčne in te-
mačne kote v eksistenci, ki je podvržena tehnokratski transparentnosti in tisti neusmiljeni 
svetlobi, ki pri Genetu materializira pekel družbene alienacije. Marguerite Duras je to opa-
zila: »Morebiti beremo v črnem zmeraj ... Branje izhaja iz temačnosti noči. Četudi beremo 
ob belem dnevu, se okrog knjige naredi noč«.22

Bralec je producent vrtov, ki miniaturizirajo in kolacionirajo svet, Robinzon otoka, ki 
ga je šele treba odkriti, a je tudi »obseden« od svojega lastnega karnevala, ki uvaja mno-
goterost in razliko v pisni sistem družbe in teksta. Romaneskni avtor potemtakem. De-
teritorializira se, omahuje v ne-kraju med tistim, kar izumlja, in tistim, kar ga spreminja. 
Zdaj je zares kakor lovec v gozdu, ki je pisal na oko, odkriva sledi, se smeje, dela »šuse« 
ali pa se, ker je igralec, pusti ujeti. Drugič pa tam izgubi fi ktivne varnosti realnosti: njegovi 
pobegi ga izselijo iz zagotovil, ki poskrbijo za nastanitev jaza na družbeni šahovnici. Kdo 
pravzaprav bere? Sem to jaz ali nekaj od mene? »Nisem jaz kot resnica, ampak jaz kot 
negotovost mene, ki bere te razuzdane tekste. Bolj ko jih berem, bolj ko jih ne razumem, 
bolj nikakor ne gre«.23

Skupna izkušnja, če naj verjamem pričevanjem, ki jih ni mogoče ne kvantifi cirati ne 
citirati, pa ne zgolj pisnim. Velja tudi za bralce in bralke Nas dveh (Nous deux), Poljedelske 
Francije (France agricole) ali Mesarjevega prijatelja (Ami du boucher), ne glede na stopnjo 
vulgarizacije ali tehničnosti, skozi katere gredo Amazonke ali Uliksi vsakdanjega življenja.

****  Povsodpričujočnost.
20  G. ROSOLATO, Essais sur le symbolique. Pariz, Gallimard, 1969, str. 288.
21   Terezija Avilska je imela branje za molitev, za odkritje drugega prostora, kjer je mogoče pripeti željo. Tisoč drugih spiri-

tualnih avtorjev misli enako, in to ve že otrok.
22  M. DURAS, Le camion. Pariz, Minuit, 1977.
23  J. SOJCHER, Le professeur de philosophie. Revue de l’Université de Bruxelles, 1976, št. 3–4, str. 428–429.
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Bralci še zdaleč niso pisatelji, ustanovitelji posebnega kraja, dediči davnih oračev, am-
pak kopači jaškov in graditelji hiš na tleh govorice, so popotniki; krožijo po zemljah drugih, 
nomadi, ki na divje lovijo po poljih, ki jih niso napisali, ropajo egiptovske dobrine, da bi v 
njih uživali. Pisanje akumulira, skladišči, se upira času z vzpostavitvijo kraja in pomnožuje 
svojo produkcijo z ekspanzionizmom reprodukcije. Branje se ne obvaruje časovne obrabe 
(pozabljamo se in pozabljamo), ne ohranja ali slabo ohranja, kar je pridobilo, in sleherni 
kraj, kjer se dogaja, je ponovitev izgubljenega raja.

Dejansko pa nima kraja: Barthes bere Prousta v Stendhalovem tekstu;24 televizijski 
gledalec bere krajino svojega otroštva v reportaži o sedanjosti. Kateri kraj, ki je bil, pa ven-
darle ni bil, kraj videne podobe, je ujel televizijsko gledalko, ki o oddaji, ki jo je videla včeraj, 
pravi: »Bilo je idiotsko, pa sem kljub temu gledala«? Tako je z bralcem: njegov kraj ni tukaj 
ali tam, eden ali drugi, ampak ne en ne drugi, hkrati noter in zunaj, izgubljajoč enega in 
drugega, tako da meša drugega z drugim, da povezuje ležeče tekste, ki jim je dramitelj in 
gostitelj, vendar nikoli lastnik. S tem se izogne tako zakonu slehernega teksta posebej kakor 
tudi zakonu družbenega okolja.

Prostori iger in zvijač

Da bi karakterizirali to dejavnost, se zatečemo k več modelom. Lahko jo imamo za 
nekakšno »brkljanje«, ki ga Lévi-Strauss analizira v »Divji misli«, to se pravi, aranžma, 
narejen iz »sredstev pri roki«, produkcija »brez povezave s kakšnim projektom«, ki pa ureja 
ostaline prejšnje konstrukcije in dekonstrukcije«.25 Ta produkcija pa sicer v nasprotju z 
Lévi-Straussovimi »mitološkimi vesolji« razvršča dogodke, vendar ne oblikuje skupka: je v 
trajanju razpršena »mitologija«, obiranje časa, ki je zbran, ampak razsejan po ponovitvah in 
po razlikah med ugodji, po zapovrstnih memorijah in spoznanjih.

Drugi model: subtilna umetnost, katere teorijo so naredili srednjeveški pesniki in 
romanopisci; vtihotapijo novost v sam tekst in v okvire neke tradicije. Pretanjeni postopki 
infi ltrirajo tisoče razlik v pooblaščeno pisanje, ki jim rabi za okvir, vendar se njihova igra 
ne ravna po prisili njegovega zakona. Te pesniške zvijače, ki niso zvezane z ustvarjanjem 
posebnega (pisanega) kraja, so se obdržale skozi stoletja vse do sodobnega branja, ki je 
enako agilno pri izvajanju poneverb in metaforizacij, ki jih včasih komaj signalizira kak 
»bah«.

Proučevanja, ki so potekala v Bochumu v zvezi z Rezeptionsästhetik (z recepcijsko 
estetiko) in s Handlungstheorie (s teorijo akcije), prinašajo tudi različne modele odnosov 
tekstnih taktik z zapovrstnimi »pričakovanji« in hipotezami receptorja, ki ima dramo 

24  R. BARTHES, Le Plaisir du texte, str. 58.
25   C. LÉVI-STRAUSS, La Pensée sauvage. Pariz, Plon, 1962, str. 3–47. V bralčevem »brkljanju«, znova uporabljeni 

elementi, vsi vzeti iz uradnih in prejetih korpusov, lahko ustvarjajo prepričanje, da v branju ni nič novega.
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(ali roman) za naklepno dejanje.26 Ta igra tekstnih produkcij, ki zadevajo tisto, k česar pro-
dukciji jih navajajo bralčeva pričakovanja med njegovim napredovanjem v pripovedi, je se-
veda predstavljena s težkim konceptnim aparatom; kljub temu pa uvaja plese med bralce 
in tekste tam, kjer je – to je obupen prizor – ortodoksna doktrina posadila kip »opusa«, 
obdan s konformnimi ali nevednimi porabniki.

Skozi te raziskave in skozi še veliko drugih se usmerjamo k branju, ki ga več ne ka-
rakterizira »impertinentna odsotnost«, ampak prodori in umiki, taktike in igre s tekstom. 
Odhaja in prihaja, krog in krog je ujeto (toda od česa neki? Vendar se to prebudi hkrati pri 
bralcu in v tekstu.), igrivo, protestniško, ubežno. 

Morali bi znova najti njegove gibe v samem telesu, ki je navidez krotko in tiho, ki ga 
posnema na svoj način: umiki v vsakovrstne bralne »kabinete« sproščajo nezaznane geste, 
mrmranja, tike, razkazovanja ali vrtenja, nenavadne hrupe, naposled divjo orkestracijo tele-
sa.27 Toda poleg tega je branje na svoji najbolj elementarni ravni postalo pred tremi stoletji 
gesta očesa. Ne spremlja ga več šum vokalne artikulacije in ne gibanje mišičnega použivanja, 
kakor ga je prej. Brati, ne da bi glasno ali polglasno izgovarjali, je »moderna« izkušnja, ki je 
tisočletja niso poznali. Nekoč je bralec interioriziral tekst; s svojim glasom je ustvarjal telo 
drugega; bil je njegov akter. Danes tekst ne vsiljuje več svojega ritma subjektu, ne manifestira 
se več z bralčevim glasom. Ta umik telesa, ki je pogoj njegove avtonomije, je postavljanje 
teksta v oddaljenost. Za bralca je njegov habeas corpus.*****

Ker se telo umika iz teksta in se v njem angažira zgolj gibljivost očesa,28 geografska 
konfi guracija teksta čedalje manj organizira bralčevo dejavnost. Branje se osvobodi tal, ki so 
ga določala. Odlepi se od njih. Avtonomija očesa suspendira soudeležbo telesa s tekstom; 
odveže ga od skriptuarnega kraja; napisano spreminja v objekt in povečuje možnosti za kro-
ženje subjekta. Indic: metode hitrega branja.29 Prav tako kakor letalo omogoča naraščajočo 
neodvisnost v primerjavi s prisilami, ki jih izvršuje organizacija tal, tehnike hitrega branja z 
zmanjšanjem števila postankov očesa dosegajo pospešitev prečkanj, avtonomijo v odnosu z 
določenostmi teksta in pomnožitev prepotovanih pr ostorov. Beroče telo, emancipirano od 
krajev, je bolj osvobojeno gibanj. Tako gestuira zmožnost, ki jo ima vsak subjekt, da konver-
tira tekst z branjem in da ga »predirja«, kakor predirjamo etape. 

Ko sem hvalil bralčevo impertienco, sem pustil vnemar precej aspektov. Že Barthes je 
ločeval tri tipe branja: branje, ki se ustavi pri užitku besed, branje, ki teče do konca in »medli 
od pričakovanja«, branje, ki kultivira željo pisati.30 Erotično, lovsko ali iniciacijsko branje. 

26   Gl. še posebej H. U. GUMBRECHT, Die dramenschliessende Sprachhandlung bei Marivaux, in K. STIERLE, Das 
Liebesgeständnis in RACINES Phèdre und das Verhältnis von (Sprach) – Handlung und Tat, oba v Poetica (Bochum), 
1976.

27   G. PEREC, Lire: esquisse sociophysiologique. Esprit, januar 1976, str. 9–20, je o tem čudovito govoril.
 *****   Središčni pojem angleškega prava (XVII. stoletje), zagotavlja svobodo individua in ga varuje pred samovoljnimi aretaci-

jami. (L. G.)
28   Kljub temu vemo, da natezne in zažemalne mišice glasilk in glote ostajajo med branjem dejavne.
29   Gl. F. RICHENAU, La lisibilité. Pariz, CEPL, 1969; G. REMOND, Apprendre la lecture silencieuse à l’école primaire, 

v A. BENTOLILA (ur.), Recherches actuelles, str. 147–161.
30   R. BARTHES, »Sur la lecture«, 1975, str. 15–16.
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So še druga, v sanjah, v boju, v avtodidaktizmu itn., o katerih tukaj ne moremo razpravlja-
ti. Bralčeva povečana avtonomija ga na noben način ne varuje, saj se moč medijev razteguje 
čez njegov imaginarij, to se pravi, čez vse tisto, čemur od svojega dopušča, da pride v 
mreže teksta – svojim strahovom, sanjam, fantazmiranim in manjkajočim avtoritetam. 
Na to učinkujejo moči, ki delajo iz šifer in »dejstev« retoriko, katere tarča je ta sproščena 
intimnost.

Vendar se je tam, kjer znanstveni (naš) aparat zanese, da se udeležuje iluzije moči, s 
katerimi je nujno solidaren, to se pravi, da domneva množice, preobražene zaradi osvojitev 
in zmag ekspanzionistične produkcije, vselej dobro spomniti, da ne smemo imeti ljudi za 
idiote.
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Daniel Nordman

PROSTOR, OZEMLJE, TEREN:
O NEKAJ FRANCOSKIH ZGLEDIH 

(XVI. – XIX. STOLETJE)*

(Prevedel Drago B. Rotar)

Ker sem povabljen, naj danes govorim o strukturi in dolgem trajanju, sem seveda izbral 
zgodovinsko perspektivo. Predvsem zato, ker ima zgodovinar, kar sem, svoj lastni teren, ki 
ni ne geografov ne antropologov in ne arheologov. Čeprav so znanstvene in univerzitetne 
tradicije (tudi arheologi se upravičeno opredeljujejo za zgodovinarje, pa tudi zgodovina li-
terature sodi v zgodovino) ali nič manj stare izbire nacionalne kulture obdelovale interdi-
sciplinske konfi guracije, je še zmerom sleherno ravnanje legitimirano s posebnimi modeli 
ali rabami, ki bi jih zaman zavračali. Poleg tega, da je dolgo trajanje sicer specifi čen koncept 
zgodovinarjev, si morajo ti sami priznati, da ga je nerodno uporabljati, če ga poskušajo nedi-
stinktivno dopustiti pri vsem, za kar se zdi, da se je upiralo času, pri verovanjih, kulinaričnih 
praksah, strukturah sorodstva – da omenim le nekaj primerov.

Taki pristopi bi se namreč utegnili zasukati zoper tisto, čemur bi zgodovinar rad dal 
veljavo: zoper spremembo, hitre ali počasne mutacije, zlasti pa odnose med različnimi ča-
sovnostmi – denimo večstoletne strukture, dolga gibanja, ciklične fl uktuacije, dogodke itn. – 
in momente njihovih povezovanj (sicer pa ta vprašanja niso vsa aktualna). Ti pristopi pou-
darjajo tisto, kar se lahko izkaže za deviacijo: občutek imobilizma, determinizem, se pravi, 
tavtologijo. Nekateri so lahko samega Braudela – v nasprotju z Vidalom de la Blanchem, 
s francosko geografsko šolo in Lucienom Febvrom, ki so vsi skupaj posibilisti – uvrstili 
med deterministe (ali »zmerne« deterministe), ker v prvi izdaji svoje knjige o Mediteranu 
in mediteranskem svetu v času Filipa II** (1949) poudarja prevladujoči delež prostora in 
geografskega okolja, morebiti na stroške akterjev zgodovine v slehernem trenutku trajanja.1

Potemtakem se bom vprašanja struktur in ozemeljskih identitet lotil kot zgodovinar. 
Za to raziskovanje, o katerem podajam tukaj nekaj opažanj,2 se je mogoče okoristiti z vsako-

*   Prevedeno po članku »Espace, territoire, terrain. À propos de quelques exemples français (XVIe – XIXe siècle)«, v R. 
FRANCOVICH in A. ZIFFERERO (ur.), Musei e parchi archeologici, IX Ciclo di Lezzioni sulla Ricerca applicata in 
Archeologia, Certosa di Pontignano (Sienna), 15.–21. decembra 1997. Firence, Edizioni all'Insegna di Giglio, 1999. Ta 
in vse naslednje opombe, označene z asteriskom, so prevajalčeve.

**  La Méditerrannée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II (letn. 3). Pariz, 1993.
1   B. LEPETIT, Espace et histoire, v Paysages découverts. Histoire, géographie et archéologie en Suisse romande. Lausanne, 

1993, II, str. 79−90.
2   D. NORDMAN, Frontières de la France. De l'espace au territoire (XVIe – XIXe siècle), Pariz 1998.
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vrstnimi, zgodovinskimi, geografskimi, vojaškimi, pravnimi in literarnimi viri. Odnos med 
prostorom in časom (oba nastopata v naslovu te komunikacije, prvi kot predmet pristopa, 
drugi prek modalnosti, ki ga umeščajo v pertinentno trajanje) je v središču tega razmišljanja. 
Ponavljam, ne zato, ker druge discipline ne bi bile enako občutljive za ta razmerja, ampak 
zato, ker ima zgodovina to posebnost, da postavlja časovno os v ospredje raziskovanja in da 
nekako vzpostavlja trajanje kot pogoj sine qua non raziskave, ne pa zgolj kot sodoben obči 
okvir ali ozadje. Dodajam, da imata obe disciplini, tista, ki se posveča času, in tista, ki se po-
sveča prostoru – se pravi, zgodovina in geografi ja – substančne afi nitete, ki so bile v Franciji 
potrjene že v jezuitskih kolegijih v XVII. stoletju in pozneje v izobraževanju, ki se je hote 
opiralo na več heterogenih in razpršenih primerov, izbranih po naključju, da pričakovani 
sklepi ne bi bili kakor po čudežu implicirani v premisah za enega izmed njih.

Od prostora do ozemlja***

Prostor in čas potemtakem, a katera? V XVII. in XVIII. stoletju je Francija ena izmed 
najbolj strnjenih evropskih dežel, poleg tega pa lahko domnevamo, da sta koncepta čas in 
prostor, ki ju je mogoče na njeni podlagi dojeti, veljala za dobro tretjino, se pravi, polovi-
co tega, kar ponavadi imenujemo Zahodna Evropa. Skrajna datuma – približno začetek 
XVI. stoletja in XIX. stoletje – zajemata odločilno obdobje pri konstrukciji nacionalnega 
ozemlja (na predvečer revolucije »manjkata« razen nekaj kmalu absorbiranih enklav le še 
Savoja in grofi ja Nica): obdobje je dovolj dolgo, da se izkaže za bogato z izkušnjami – ob 
pomanjkanju natančneje merjenega dolgega trajanja [longue durée].

Na podlagi francoskih zgledov iz tistega časa je mogoče bolje zaznati to, kar lahko ra-
zumemo s prostorom in ozemljem. Oba termina moramo skrbno ločevati, čeprav se oprede-
litve spreminjajo glede na avtorje, discipline, momente, rabe, pri čemer je manj pomembno 
uskladiti se o ustaljenih pomenih, določenih enkrat za zmerom, kakor vedeti, kaj pomeni 
prvi ali drugi termin (poleg tega so se lahko rabe spreminjale).3 Ob upoštevanju razločkov 
med izrazoma je enako z dvema besedama iz ruralne zgodovine in geografi je (s področjem 
in okolišem****), saj so nekateri prvo raje razumeli kot skupek zemljišč,***** ki pripadajo isti 
ruralni skupnosti, izraz okoliš pa obdržali zgolj za obdelana zemljišča tega področja, kar iz 
njega izključuje ograjene vrtove in velikokrat tudi občinska zemljišča in gozdove, medtem 
ko okoliš za druge označuje skupek zemljišč, ki so jih obdelali prebivalci vasi, področje 
pa ima tedaj bolj omejen pomen homogenih tal.4 Vprašanje ni več vredno dolgih razprav, 

***  V izvirniku: De l'espace au territoire.
3   Ozemlja: slovarji besedo v francoščini, territoire, datirajo v XIII. stoletje (v obliki »terretoire«, 1278) in v XVI. stoletje, je pa 

dejansko potrjena v XVII. in XVIII. stoletju. Cf. J. DE LA FONTAINE: »Quand les chiens étrangers passent par quelque 
endroit, / Qui n'est pas de leur détroit, / Je laisse à penser quelle fête. / Le chiens du lieu n'ayant en tête / Qu'un intérêt de 
gueule, à cris, à coups de dents, / Vous accompagnent ces passants / Jusqu'aux confi ns du territoire« (Fables, X, 14).

****  V izvirniku terroir in fi nage.
*****  V izvirniku terres.
4   Dictionnaire de la géographie, pod vodstvom P. GEORGEA, V. izdaja, izvedena s pomočjo F. Vergerja. Pariz, 1993, str. 457.
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če vsakdo ve, o čem govori – seveda pa je lahko diferenciacija bolj ali manj pertinentna in 
daljnosežna glede na geografska okolja, regije in ekonomske navade. Lahko pa vsaj pripo-
mnimo, da gre tudi v teh razsežnostih za razločevalno potezo, na katero napotuje izraz 
okoliš – register ozemlja.

Denimo, da je entiteta prostor nekakšen nediferenciran vsebnik (po njem potujejo 
trgovci, oboroženi ljudje, skozenj potekajo tokovi menjav, zasedajo ga omrežja mest, kakr-
šnekoli, ekonomske ali družbene, pa še umetniške in kulturne fl uktuirajoče konstelacije). 
Ozemlje je več: je neposredno zastavek določene prilastitve, izvrševanja oblasti v kakršnikoli 
modalnosti (gosposki, cerkveni, pravni, urbani in tokrat, ker gre za Francijo, kraljevski ali 
republikanski). Ta dominacija po defi niciji izključuje dominacijo drugih: župnija pripada 
določeni škofi ji, ne pa kaki drugi; vas, ki je podložna kralju, ne more biti hkrati podložna 
sosednjemu suverenemu vladarju. Seveda so v XVII. in XVIII. stoletju negotove in nejasne 
situacije, vendar jih je veliko manj, kakor pogosto pravijo. Lahko izbruhnejo konfl ikti, ven-
dar pričajo manj o odsotnosti oblasti kakor o ekscesu protislovnih pretenzij, ki vse težijo k 
izključnosti. Znamenje ozemlja se naposled lahko manifestira z dvema komplementarnima 
platema, bodisi tako, da avtoriteta, ki je prišla od zgoraj, določi obseg svojega polja (z za-
konodajo, z davkom itn.), bodisi tako, da se v bazi izraža občutek ozemeljske pripadnosti 
v bolj ali manj izdelani obliki (z udeležbo v vaški skupščini, denimo). Poleg tega je prostor 
neomejen – ali še nima določene meje.

Narobe pa ozemlje obdajajo omejitve, ki so ali dobro vidne, denimo reke, črte grebenov, 
mejniki, križi, osamljena drevesa, gozdni parobki, ali vidne in simbolične, denimo raba mer 
ali denarja, ali pa tudi nevidne, denimo položaj odvisnosti in podložnosti. Te omejitve so 
zgodovinske – so posvečene s časom – ali pa jim pravijo naravne, kadar kaka reka ali kaka 
gora, ki sama na sebi ni nikoli poklicana, da bi bila omejitev, to postane s sporazumi. So pri-
dobljene ali obljubljene, podedovane iz preteklosti, skonstruirane ali zaželene v sedanjosti. 
Naposled pa obstaja še tretja značilnost. Medtem ko prostor ni kvalifi ciran s terminom, ki 
bi ga v celoti in izključno identifi ciral, je ozemlje v danem geografskem ali administrativnem 
merilu označeno z imenom – in to z enim samim imenom.

Čas geografski konfi guraciji v veliko ozirih omogoča, da iz statusa prostora preide v 
status ozemlja. 

To dobro vidimo v zgodovini Francije. To, kar si je pozneje nadelo to ime, je bilo spr-
va zgolj evropski fi nisterij, nekakšen kompakten promontorij, ali sama ožina, katere položaj, 
obliko (geološko, podnebno, rastlinsko, človeško), raznolikost so geografi  radi omenjali. Vidal 
de la Blache na eni izmed prvih strani Tableau de la géographie de la France opozarja na Stra-
bonovo slavno opazko, v kateri hvali »harmonično skladnost, ki je značilna za vso deželo glede 
na vodne tokove in dve morji, Zunanje morje in Notranje morje, ki jo obdajata«. Vidal de la 
Blache vidi v tem navdihnjenem opisu nekakšno »slutnjo«, »horoskop« in »nekaj izmed naj-
bolj pravšnjih in najbolj posrečeno skovanih besed, (kar jih je bilo) izrečenih o naši deželi«.5

5   STRABON, Géographie, IV, 1, 14. Cf. P. V. DE LA BLACHE, Tableau de la géographie de la France. Pariz, 1903, str. 11 
(ponovna izdaja s predgovorom P. Clacala, Pariz 1979); X. de Plauhol v sodelovanju s P. Clavalom, Pariz 1988, str. 15−17.
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Poznamo tudi prve vrstice iz Galske vojne, v katerih Cezar našteva omejitve treh delov 
te dežele: Ren, Ocean, Pireneji.6

Začetni prostor, ki je bil zunaj časa zgodovine in v času zgodovine, preide v stanje oze-
mlja, ki ga zasedajo plemena, omejenega – vsaj po antičnih avtorjih – in poimenovanega. 
Ustanovitveni Cezarjev opis je preživel v duhovih: še zlasti v XVIII. stoletju cela pedago-
ška, zgodovinska in geografska, celo geopolitična literatura, ki je dobro zastopana v spisih 
jezuitov, polaga – na poti iz prostorske v ozemeljsko konstitucijo – konstituirano monar-
hično ozemlje čez ta prostor iz galske in rimske dobe. V tej prestižni Franciji, podedovani 
od antične Galije in utemeljeni z njo, ni bil v času Richelieuja in Ludvika XIV. zastavek, 
ki ga je vse preveč zgodovinarjev iz XX. stoletja rado minimaliziralo, nič drugega kakor 
Ren. Zgodovina Francije – oblikovanje francoske enotnosti s klasičnim izrazom – je v tem 
smislu zgodovina počasnega prehoda od danega prostora – ali pojmovanega kot takega – k 
dominiranemu, končnemu, obmejenemu ozemlju, ki je zaradi vsega tega skonstruirano ali 
rekonstruirano. Semantična evolucija besednjaka meje je drugo pričevanje. Izraz »frontière« 
dolgo časa označuje raztegljivo, ekstenzivno cono, posejano z utrdbami, ki jo morata mo-
narhična oblast in armada povečevati na nasprotnikove stroške. Meja, v glavnem vojaška, 
se po defi niciji premešča glede na okoliščine, boje in osvajanja. V drugi polovici XVIII. 
stoletja pride trenutek, ko se preobrazi v omejitev, v načeloma določeno in stabilno pravno 
in politično omejitev, ki v francoski prostor ali prej v francosko ozemlje zapira določene vasi 
ali skupke vasi, ki so sami primerno razmejeni. Ta zgodovinski proces in njegov pomen sta 
očitno manj v dejstvih, ki sama na sebi sploh ne obstajajo, in bolj v reprezentacijah teh dej-
stev, saj so oblast, omejitve, zgodovinska in geografska imena vselej produkt volj, konvencij.

Prostor in ozemlje

Tako eksplicitirana pojma prostora in ozemlja sta slej ko prej teoretska. Najpomemb-
nejša sta seveda trajanje, evolucija: prostor in ozemlje obstajata zgolj v času, ki omogoča, da 
se iz prvega pridobi drugo. Oglejmo si zgled monarhične Francije: geopolitični procesi – od 
razmerja sil v danem trenutku do vojaške odločitve – so trajali več desetletij in prav je, da 
jim dodamo še šestnajst ali sedemnajst stoletij, če hočemo natančneje ovrednotiti moč shem 
in podob, ki mimo srednjeveških prelomov konstruirajo kontinuiteto francoskega ozemlja 
na najdaljšem trajanju [sur la plus longue durée]. Vendar bi ta zgodovinski kontekst in votek 
le krepila nevarno idealnost pojmov, če bi vodila zgolj k skrajnim sklepom, ki bi te transfor-
macije spremenili v kontinuirano in ireverzibilno napredovanje, ozemlje pa bi bilo nekako 
zgolj zadnja in popolna oblika prostora. Ni tako. Razmerja med konfi guracijama so veliko 
bolj kompleksna, čas pa, ki še zdaleč ne daje preproste in linearne osi, je zagotovo tisto, kar 
uvaja največ raznolikosti.

6  CEZAR, La Guerre de Gaules, I, 1.
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Čisto na začetku obstajajo hibridne oblike, ki ne obsegajo celote treh prejle omenjenih 
potez. To velja, denimo, za hinterland,* ozemeljski pojem in ozemeljsko realnost, ki se raz-
vijeta na koncu XIX. stoletja med prodiranjem evropskih sil v Afriki od obal v notranjost, 
ki pa rabita tudi za označevanje zaledja mest, pristaniških ali ne, v sami Evropi pa za ozna-
čevanje vplivnih območij regionalnih središč. Še enkrat opozarjamo, da pravniki tega časa 
prepoznavajo precedens v delitvi atlantskega prostora med Španijo in Portugalsko na koncu 
XV. stoletja: ocean je, če lahko tako rečemo, teritorializiran v predvidevanju dejanj zasedbe. 
Hinterland obdrži od ozemlja dejstvo, da je bil prilaščen, in dejstvo toponimične pripisa-
nosti (to je hinterland neke dežele, nekega mesta). Od prostora ohrani spretno vzdrževane 
možnosti za neskončno fl uktuiranje in razširjanje.7

In tokrat je ali bo na delu čas. Drug zgled za hibridnost: to je zgled »dežel«, majhnih 
geografskih enot, denimo Beauce, Vexin, Hurepoix in še drugih v pariškem bazenu.8 Ne 
nastopajo uniformno v vseh besedilih. V precej provincah na severu ali na vzhodu Francije, 
kjer so bile skonstruirane meje zaradi napetosti – da govorimo tako kakor nekateri geografi  
z začetka tega stoletja –, ni dežele kot take.

Pravzaprav gre zgolj za vprašanje skupkov, ki tvorijo province ali bodoče province: Al-
zacijo, Artois, Hinaut, Rousillon itn. Lahko preberemo stotine ali tisoče foliev, ne da bi našli 
kako ime »dežele«. Seveda pa tedaj, ko je ta trditev postavljena, nastopijo izjeme: Cerdagne 
(ki je grofi ja Cerdagne in ozemlje pod njeno jurisdikcijo) ali na severu dežela Lalleu (po-
temtakem dežela, vendar negativno zvezana, kakor kaže ime, s fevdalnim gospoščinskim 
sistemom) in seveda še druge. Vendar je bolje te dežele iskati drugje (daleč od konfl iktnih 
meja) in na drugih ravneh.

Vzemimo zgled Berryja, diskretne regije, prostorsko in politično zelo oddaljene, vsaj 
v zadnjih stoletjih, od prizorišč političnih konfl iktov, kjer sta pojma meje in omejitve pre-
stižna zastavka. Berry je prav tako provinca v pariškem bazenu, katere osebnost je manj 
jasna, omejitve pa bolj plavajoče kakor pri Bretanji, Normandiji ali Provansi. Različne kon-
stitutivne dežele pa so po defi niciji ožje, veliko neznatnejše od tistih širnih (provincialnih, 
cerkvenih, administrativnih) prostorov, kakršni so bili vojvodina, provinca, Bourgeška gene-
raliteta, departmaja Cher in Indre. Predvsem pa sploh niso zvezane s strukturami države in 
oblasti. Vendar je bil ta mirni Berry vsaj od XVI. stoletja naprej predmet geografskih opi-
sov. Eden izmed njih pripada orjaškemu delu deskriptivne statistike prefektov Cesarstva, 

*  V izvirniku v nemščini. Izraz je treba ločiti od arrière-pays.
7   D. NORDMAN, Frontière et découverte (XVe-XVIe siècles), v R. Zorzi (ur.), Epopea delle scoperte. Firence 1994, str. 

17−37; Quelques catégories de la science géographique. Frontière, région et hinterland en Afrique du Nord (19e et 20e 
siècles). Annales, Histoire, Sciences sociales, 1997, št. 5, str. 969−986.

8   L. GALLOIS, Régions naturelles et les noms de pays. Étude sur la région parisienne. Pariz 1908, str. 356. Tukaj povzemam 
nekaj elementov iz svoje neobjavljene komunikacije (»Le pays en France: structure et représentation de l'espace du XVIe 
au XIXe siècle«) v okviru Atelier international Frontières, Espaces et Identités en Europe (Collegium Budapest, 20−24 
maj 1997, tretja sekcija: La notion de »pays«. Aproche comparative des pays et des noms de pays en Europe occidentale, en 
Méditerannée et en Europe centrale); cf. »Report of the Research Group on Frontières, Espaces et Identités en Europe 
(Monde médiéval, moderne et contemporain)«, kolektivno poročilo v Annual Report, 1996/97, Collegium Budapest, 
Institute for Advanced Study, 1997, str. 161−169.
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ki ga je vodil Statistični urad Notranjega ministrstva. Deskriptivna enota je poslej departma, 
katerega topografske, demografske, institucionalne, ekonomske danosti ocenjujejo prefekti, 
natančneje, administratorji in veljaki.9 Memorandum prefekta Dalphonsa velja za zgled te 
zvrsti.10 Ker je zelo natančen (rubrika topografi ja obravnava ceste, reke, plovbo, gore in doline, 
razsežnost in politično razdelitev, meteorologijo, bolezni, botaniko), ločuje tri »dežele«:

»Ti štirje okraji [pred tem našteti administrativni razdelki] se delijo po imenu 
dežele na deželo Bois-Chaud [= Boischaut], na deželo Champagne in na 
deželo Brenne.
Bois-Chaud imenujejo tisti del dežele, ki jo razrezujejo žive ali mrtve ograde, 
jarki, gozdovi. Razdeljen je na majhne eksploatacije.
Champagne imenujejo ploski del dežele, ki je brez gozdov, brez živih ali mr-
tvih ograd, brez jarkov. Razdeljen je na velike eksploatacije.
Brenne imenujejo tisti del Bois-Chauda, ki ga pokrivajo ribniki in ki slovi po 
nezdravosti.
Bois-Chaud obsega okrog tretjino prvega okrožja, velik del drugega, tretjega 
in četrtega pa v celoti; tvori sedem desetin vse površine departmaja.
Champagne obsega dve tretjini prvega okrožja in majhen del drugega: tvori 
dve desetini površine departmaja.
Brenne obsega majhen del drugega okrožja; presežek je v četrtem; tvori dese-
tino površine departmaja.
Bois-Chaud in Champagne tvorita dve vrsti con; v njiju je vse različno, tem-
peratura, navade, šege in poljedelstvo.11

Kljub temu razdelitve niso obdržali, saj je Brenne vključena v Boischaut. Preostali del 
opisa je dejansko organiziran v skladu s kontinuirano opozicijo med deželo Champagne in 
deželo Boischaut iz meteorološkega, živinorejskega zornega kota, iz zornega kota vrednosti 
posesti. Tukaj lahko sklenemo z nekaj pripombami.

Dvodelnost se nemara ujema s stalnim in retoričnim razločkom (med severom in 
jugom)12 in hkrati z dvema tipoma dobro znanih klasičnih krajin (openfi eld* in hosta). 
Okrožja in dežele se deloma prekrivajo: dežela ni v ničemer okrožje, nič bolj, kakor je bila v 
XVII. in XVIII. stoletju (razen izjem).13

9   M.-N. BOURGUET, Déchiff rer la France. La statistique dépatementale à l'époque napoléonienne. Pariz 1988, str. 476.
10   F. J.-B. DALPHONSE, Mémoire statistiqe du département de l'Indre, adressé au ministre de l'Intérieur, d'après ses instructi-

ons, par ... préfet de ce département. Publié par ordre du gouvernement, an XII (1804). izd. J. Tournaire, Roanne/Le Coteau 
1982, str. IV – 375.

11  Ibid., str. 23.
12   M. OZOUF, La Révolution française et la perception de l’espace national: fédérations, fédéralisme et stéréotypes régio-

naux, v L'École de la France. Essais sur la Révolution, l'utopie et l'enseignement. Pariz 1984, str. 27−54.
*  V izvirniku v angleščini.
13  Kakor pirenejske dežele po M.-V. Ozouf-Marignier (v času izida članka aktualna raziskava).
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Karakterizira jo določena razprostranjenost, površina, niso pa ji dane omejitve; to ni 
teritorialna oblika, ki bi temeljila na stičnosti, saj obstajajo nedoločena območja, ohlapne 
razmejitve. Dve deželi se popolnoma opredelita zgolj z ekonomskimi dejavnostmi, za to-
liko, da dasta računovodske okvire. Dežela naposled in predvsem ne vstopa v hierarhične 
vezi zato, ker v nasprotju z (religioznim, administrativnim itn.) okrožjem ni odvisna od 
kake druge dežele: ni pokrivanja, piramide, napenjajočih se vezi. Dežela je zares mešana 
prostorska oblika. Ima dve potezi ozemlja (krepak občutek subjektivne pripadnosti in ime) 
in ti dve potezi povzročata, da ni zgolj prostor. Zato pa od prostora ohranja nedoločnost 
omejitev, nediferenciranost razmejitev, ireduktibilnost na okrožje. Te danosti je čas ohranil 
pri najstarejših deželah.

Vzpostavitev teritorija na istem francoskem prostoru je lahko pozna, ker je diferenci-
alna glede na objekte. V XVIII. stoletju sta se prostor in ozemlje v grobem zlila, kar zadeva 
suverenost in jurisdikcijo. V francoskem prostoru (opisanem glede na geografi jo, ceste, tr-
govske relacije, poroznost omejitev) se lahko obdržijo enklave, vendar zunaj Francije (opre-
deljene s suverenostnimi pravicami); kljub temu so lahko veliko manj številne, kakor so 
bile stoletje ali dve prej. Zato pa se prostor dobro opira na posebni točki jezikov. Poleg bre-
tonščine, baskovščine, katalonščine, korziščine, fl amščine, germanskih jezikov na obrobjih 
obstajajo še nešteta narečja d'oc in d'oil, če je res, da se lahko od vasi do vasi pojavijo neznatne 
variacije. Toda razločki med temi jeziki so razločki, občuteni kot družbeni in kulturni, ne 
pa kot prostorski; potekajo skozi družbene skupine in se vtihotapljajo tja do notranjosti 
družin; fenomenov dvojezičnosti, se pravi, večjezičnosti, ni mogoče vstaviti v določena oze-
mlja; naposled se niti za državo v času monarhije ni zdelo, da ji je zares mar za uveljavljanje 
enega samega jezika, ki bi bil znamenje pripadnosti kraljestvu: dovolj je bilo, da so kralj in 
njegovi zastopniki lahko dosegli, da so jih ubogali. Karkoli je že dejal Michelet, za katerega 
se je zgodovina Francije začela s francoskim jezikom,14 jezik v Franciji sprva ni sodil med 
konstitutivne elemente nacionalne identitete. Kljub temu je prišel trenutek, ko so bili jeziki 
počasi pripisani – ne več družbenim skupinam, ampak regijam, kjer so se domnevno name-
stili. Dober kriterij je kriterij jezikovne karte: v XVI., XVII. in XVIII. stoletju je malone ni, 
pojavi se za prvega cesarstva, razvije pa se zlasti med letoma 1840 in 1850.

Iz te zorne točke se je prostor, v katerem se prežemajo narečja, teritorializiral v obli-
ki kartografi ranih jezikovnih regij, različnih in stikajočih se, ali, raje, reprezentiranih kot 
takih.

Prostor so potemtakem velikokrat dojemali kot ozemlje.
Mednarodna razmerja ponujajo široko lestvico situacij, v katerih so predelani v načelu 

različni pojmi teritorialnosti.
Ti načini nalaganja drugega vrh drugega so v obdobjih hudih napetosti pogosti v na-

cionalnem prostoru, bolj natančno pa v mejnih regijah, za katere se prepirajo države ob 
krepki podpori argumentov, ki jim pravijo zgodovinski.

14   MICHELET, Histoire de la France, Livre III, Tableau de la France, v Œuvres complètes, izd. P. Viallaneix, letn. IV, pred-
govor J. Le Goff , Examen de remaniements ... R. Casanova, Pariz, 1974, str. 331.
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Najneznatnejša lingvistična ali etnografska trditev je lahko v prostor narisala like, ki 
so podpirali teritorialne pretenzije. V XV. stoletju je neki nemški geograf, ki ni upošteval 
ozemeljskih in političnih realnosti svojega časa, pripel na Nemčijo regijo na levem bregu 
Rena, regijo z romanskim jezikom pa na Francijo. Nekoliko pozneje je polemika na vrhun-
cu, v njej si stojita nasproti humanist Jacob Wimpheling in frančiškan Th omas Murner.15 
Germania ad Rempublicam argentinensem prvega – kratek memorandum iz leta 1501, na-
menjen članom strasbourškega magistrata – je v tako latinščini kakor v nemščini objavlje-
na leta 1649, nato pa znova v nemščini – z Murnerjevim odgovorom – leta 1874, nato 
v nemškem prevodu leta 1885:16 ti letnici takoj po vestfalski in frankfurtski pogodbi sta 
zgovorni. Wimpheling je uporabil več dokazov: ime Pipin se je obdržalo v nekem nemškem 
pregovoru; Karel Veliki je dal prepisati dela v germanski jezik in svojim otrokom dal imena 
v tem jeziku, enako kakor mesecem in vetrovom itn. Prepir se je spet predramil z novim 
Wimphelingovim spisom Declaratio ad mitigandum adversarium, v katerem je avtor uvedel 
argumente, ki so nato doživeli dolgo kariero. V resnici se opira na toponimijo in na jezik 
listin: imena mest v Alzaciji ne zvenijo francosko, ampak nemško; besedil v francoščini ni. 
Kako naj razložimo, da je bila francoščina docela pozabljena, če je prebivalstvo s tem jezi-
kom živelo v Alzaciji več stoletij? Argument je lingvističen in zategadelj – zgolj zategadelj 
in za tisto dobo – docela izjemen. Ni pa tako z načelom: za teorije, ki so uporabljale tisto, 
kar imenujemo zgodovinske pravice, je značilno prav to, da so zbliževale, se pravi, mešale, 
prostor in ozemlje. Pri teh očitnostih ni treba vztrajati. Težava je v tem, da so zanje vselej 
občutljivi nasprotniki ali potomstvo.

Kljub temu lahko mislimo, da prostor ostaja v precejšnjem številu primerov raztegljiv, 
prožen, kontinuiran in da je evolucija proti teritorializaciji praktično nemogoča. Zgodovina 
krajine je omogočila razkritje relativno nove konstitucije host v poitoujski Gâtine, ki je na-
stala zaradi politike združevanja zemljišč, ki so jo izvajali tamkajšnje plemstvo in generalni 
zakupniki, meščani, trgovci in včasih obdelovalci. Izkoriščanje je bilo zaupano spolovinar-
jem, ki so jim najemne pogodbe s strogimi določbami velevale saditi meje. To množenje 
vsiljenih ograd je spremenilo staro odprto krajino v hoste, ki jih je namenoma skonstruiral 
človek. Seveda tukaj opazimo nekakšno konvergenco med omejevanjem prostora, plemiško 
oblastjo in redistribucijo imen v regiji (veliko število naseljenih krajev je izginilo in mnoge 
vasi, obljudene z več ognjišči, so postale zgolj spolovine, ki so jih eksploatirale posamične 

15   O sporu in nekaj drugih renesančnih besedilih P. LÉVY, Histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine. Publ. De la Fa-
culté des Lettres de l'Université de Strasbourg 1929, letn. I, str. 225−229; cf. G. ZELLER, Alsace, France et Palatinat 
au temps de Wimpheling, v Aspects de la politique française sous l'Ancien Régime, predg. V.-L. Tapié. Pariz 1964, str. 
128−139; J. RIDÉ, L'image du germain dans la pensée et la littérature allemandes de la redécouverte de Tacite à la fi n du 
XVIe siècle (Contribution à l'étude de la genèse d'un mythe). Lille-Pariz 1977, str. 303−326, tudi letn. II, str. 1063−1017, 
in Première controverse sur l'appartenance nationale de la rive gauche du Rhin ou les pièges de la terminologie ethnique, 
v Langues et nations au temps de la Renaissance, s. d. Jones-Davies. Pariz 1999, str. 37−51; J.-M. VALENTIN, L'Alsace 
au siècle de la Réforme, 1482−1621. Textes et documents. Nancy 1985, str. 230−239 (prispevek J. Ridéja).

16   J. WIMPHELING, Cis Rhenum Germania, recusa post CXLVIII annos, Argentorati (Strasbourg). 1949, pages limin., 
47 str.; Germania ed rempublicam argentinensem. Th omæ Murneri ad rem publicam aegentinam Germania nova. Strasbo-
urg-Ženeva. 1874, 20 ff .
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družine). Toda spremembe so dosegle ves obseg in pomen v tesnem okviru spolovine. Tu-
kaj je pomembno vprašanje merila v prostoru in času.17 Operacije so se počasi začele že na 
koncu srednjega veka in v XVI. stoletju, toda ta več stoletij trajajoča zgodovina je nedolo-
čljiva vsota lokalnih prilagajanj, od katerih se vsako izvrši v drugem trenutku, kakor da bi 
sestavljanka lastnine in eksploatacije, skonstruirana pogodba za pogodbo, od sekvence do 
sekvence, lahko privedla do uniformno ustaljene krajine le čez dve ali tri stoletja: kratki čas 
in variiranje prostorskega merila dajeta obliko dolgemu trajanju. Vendar za ceno substanci-
alne modifi kacije opazovanja in predmeta zgodovine: na koncu preobrazb je krajina še zme-
rom prostor. Če se dejansko otresemo mikrokozma, se spet pokaže nedoločenost omejitev 
glede na to, da avtorji obdržijo geografski, pravni, poljedelski, toponimični kriterij: Gâtine 
je v skladu s protislovnimi opisi slej ko prej nedistinktiven prostor, dasiravno je opremljen s 
tem zelo geografskim imenom.18

Drugje prostor kakor po defi niciji ohrani svojo izvirnost.
Ne glede na to, ali gre za ekonomske prakse (zvezane s cestami, z regionalnimi mre-

žami vplivov, z območji distribucije itn.), za tipe kulturne difuzije (denimo ekspanzije 
umetniških modelov), ali gre za valove obljudovanja ali nastajanja manjšin na nacionalnih 
tleh, so pojavi prostorski, ne pa teritorialni, zaznamovani so s potencialnostmi, ki so ne-
prenehoma izpodbijane, bolj z možnimi ekstenzijami kakor z izvrševanjem vsiljenih ali 
priznanih oblasti. Najsi so grafi čne reprezentacije še tako pretanjene, izdelava zemljevi-
dov nikakor ne vodi v upodabljanje ozemelj. Ne glede na to, ali so to zemljevidi kolegijev 
iz leta 1789, licejev in kolegijev iz XIX. stoletja, zemljevidi porazdelitve učenih družb, 
muzejev ali bank ali pa karta etap urbanizacije, lahko v njih vidimo zgolj selektivne in 
diferencialne prostore.19 Teritorializirani lik entitete Francija se tja vpisuje le z običajnim 
in priročnim videzom, ki s tanjšo potezo podvaja pravokotne črte zemljevida: te so tem 
manj prisiljujoče, ker se lahko fl uktuirajoče realnosti, ki jih zajemajo, izmaknejo okviru 
nacionalnega prostora in se prek meja pripnejo na druge sosednje prostore, s katerimi 
se razporejajo v druge konstelacije. Te ekstenzijske virtualnosti utegnejo – v evropskem 
prostoru – resda vselej spremljati in zapletati teritorialni procesi, ki se razvijajo v različ-
nih merilih v včasih zakrinkanih in bolj ali manj imaginarnih oblikah (denimo v mestni 
četrti, zatočišču manjšine) ali pa v eksplicite zahtevanih ali razglašenih oblikah. Danes 
so voluntarizem in instrumenti političnega, se pravi, načrtovalnega odločanja in akcije, 
remodelirali prostor v regionalnem, nacionalnem in evropskem merilu. Tedaj je na delu 
urejanje ozemelj. 

17   O tem vprašanju cf. Jeux d'échelles. La microanalyse à l'expérience, besedila zbral in predstavil J. REVEL.  Pariz 1996, str.  
249

18   L. MERLE, Le métaire et l'évolution agraire de la Gâtine poitevine de la fi n du Moyen Àge à la Révolution. Pariz, 1958, str.  
252

19   Cf. določeno število zgledov v Histoire de la France, v A. Bourguière in J. Revel (ur.), L'espace français. Pariz 1989, str. 672, 
zemljevidi.
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Kakšen odnos lahko navsezadnje obstaja med prostorom in inventuro tega prostora? 
Z drugimi izrazi, ali je zares mogoče prepoznati ozemlje zgolj na podlagi deskriptivnih 
polj? V realnosti se znanstvena raziskava ne opredeljuje z ozemljem, temveč s terenom, ki je 
različen glede na zastavke, uporabnike in govorce. Zemljevid, ki za dano regijo zbere arheo-
loška nahajališča, klasifi cirana po dobah, zemljevid habitata ali grobov ali tudi zemljevid, ki 
reprezentira disperzijo kakega novca, ne napotujeta na prostor, zaseden, prepreden s tokovi 
menjav, katerega oblika ali samo tkivo sta lahko slej ko prej naključna, pa čeprav zgolj zaradi 
vrzeli v dokumentaciji ali zaradi možnosti novih odkritij. Ali so lahko prostorske konfi gu-
racije evolvirale proti bolj natančno določenim modalnostim teritorialnosti v funkciji inte-
lektualne ali politične konjunkture?

Raziskovalci se s tem, da ga vzpostavijo kot teren svojih del, potrudijo znova zarisati 
začetke nacionalne identitete. Denimo, keltske teorije, ki se v Franciji razvijejo že v XVI. 
stoletju, se krepijo do ustanovitve Académie celtique na začetku XIX. stoletja.

Prek inventure rab koledarja, verovanj, pravljic, ljudskih zdravil in »antičnih spome-
nikov«, vsega, kar se zdi, da nakazuje preživetje na ruralnih tradicij, ki veljajo za pradavne 
in nespremenljive, segajo antikvarji in etnografi  te družbe hkrati do univerzalnih začetkov 
človeštva, vstavljajo v nacionalni prostor geografska obrobja in periferna zakotja (Bretanja), 
povzdignjena v lokalne konservatorije določene izvirne enote človeka, ki naj bi se neenako-
merno degradirala v času, upravičujejo, vsaj implicite, celo hegemonične ambicije imperialne 
Francije.20

Država in nacija sta tako povezani v retrospektivni, če ne retroaktivni graditvi teritori-
alnih identitet, dojetih na podlagi kakega »vodnika za etnografsko raziskovanje francoskega 
»terena«.21

Znanstvene misije si kot oddaljeni podaljški odprave v Egipt in raziskav iz napole-
onske dobe v okrilju vojaških podvigov izbirajo teren zunaj nacionalnega ozemlja.22 Teren 
raziskave se tedaj namesti na terenu vojne. Znanstvene eksploracije, ki se jih udeležijo voja-
ški ali civilni učenjaki vseh vrst disciplin, spremljajo oborožene operacije v mediteranskem 
bazenu med peloponeško odpravo ali med osvajanjem Alžirije. Povezave med vojaškimi, 
političnimi, se pravi, geopolitičnimi cilji, in znanstveno inventuro (ki sega od geologije in 
geografi je do preučevanja produkcij narave, do inventure preteklosti in arheoloških ostalin) 
so gotovo zelo kompleksne, težko ugotovljive v podrobnostih praks. So pa verjetno zelo 
močne. Kakor piše Bory de Saint-Vincent, ki je – potem ko je bil vodil dela sekcije za fi zične 
znanosti med peloponeško odpravo − usmerjal znanstveno eksploatacijo v Alžiriji, je prav, 
če »uredimo, da znanost koraka pod egido vojne«.23 Bory de Saint-Vincent prav v nekem 

20   M.-N. BOURGUET, op. cit., 1988, str. 289−291.
21   Po izrazu M. OZOUF, L’invention de l’ethnographie française: le questionnaire de l’Académie celtique. L'École de la 

France, str. 351−379. 
22   O znanstvenem terenu cf. Le terrain des Sciences humaines, Instructions et enquêtes (XVIIIe – XIXe siècles), s.d., L. C. 

Blanckaert, Pariz/Montreal, 1996, str. 404
23   Polkovnik J.-B. BORY DE SAINT-VINCENT, Note sur la comission exploratrice et scientifi que d'Algérie, présentée à son 

Excellence le ministre de guerre ..., Pariz, 1838, str. 12−13.
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projektu sugerira, naj bi znanstveno komisijo razdelili na tri sekcije (sekcijo za obalo, sekcijo 
za »ozemlje ali za notranjost«, nomadsko sekcijo), s čimer je hotel vzpostaviti delovne tere-
ne, ki so precej blizu ozemljem, ki jih opredeljuje njihova geografska ekstenzija (vsaj pribli-
žno), avtoriteta, pod katero bodo postavljene (»dela morajo biti last vlade in združena pod 
eno samo kontrolo«),24 in nejasna denominacija. Za potrebe znanstvenih operacij je alžirski 
prostor, ki so ga slabo poznali in ga Francozi še niso nadzirali, tako razdeljen na ozemlja. Pa 
se bo vendarle obdržal navzlic tej ofenzivi vojakov in učenjakov: publikacije, ki vključujejo 
terenske discipline, denimo geografi jo in botaniko, so urejene glede na tematske razdelke, 
posnete po organizaciji vednosti nasploh (zgodovinske in geografske znanosti, medicinske 
znanosti, obča fi zika, fi zične znanosti, to se pravi, zoologija, botanika, geologija in naposled 
arheologija in lepe umetnosti).25 Za Francoze je ozemlje še zmeraj zgolj v perspektivi. Je le 
zelo tenka kožica, položena čez globoke prostorske strukture. Sicer pa se geografska distri-
bucija, ki jo vsebuje znanstveni projekt, ni uvrstila v administrativno reformo leta 1848, ki 
je v Alžiriji, v novi ustavi razglašeni za »francosko«, ločevala civilna in vojaška ozemlja; prva 
so bila povzdignjena v departmaje in razdeljena na okraje in komune. Celo v Alžiriji in celo 
v tistem času je teren ostal teren.26 

Geografski prostor lahko evolvira proti vsem vrstam teritorialnosti. Zastavek je veliko 
manj v opisanih prostorskih fi gurah, ki so naštete in navsezadnje drugotne – razen za spe-
cialiste, glede na sektorje in discipline –, kakor v naravi, v izvorih, modalnostih, se pravi, v 
namembnostih ozemlja, ker so sicer različne – kolikor poteze tukaj pešajo, se drugje kom-
binirajo z drugimi –, vendar v najbrž bolj omejenem številu, če dopustimo, da raba katego-
rij nujno implicira hierarhizacijo in izbire, ki omogočajo razvrščanje na videz heterogenih 
zgledov. Če je gotovo, da večino časa prostor in ozemlje soobstajata, kakor nekatera trajanja 
obsegajo druga trajanja, ki jih opredeljujejo, in če je verjetno, da nobenega zgodovinskega 
objekta ni mogoče preiskovati zgolj v merilu časa in prostora, same te variacije morebiti 
implicirajo manj razlik v amplitudi, kakor je razločkov med pojmi.

24   Ibid., str. 8.
25   N. BROC, Les grandes missions scientifi ques françaises au XIXe siècle (Morée, Algérie, Mexique) et leurs travaux géo-

graphiques. Revue d'histoire des sciences, 1981, letn. 34, št. 3−4, str. 319−358; D. NORDMAN, L'exploration scientifi que 
de l'Algérie: le terrain et le texte, v M.-N. BOURGET, B. LEPETIT, D. NORDMAN in M. SINARELLIS, L'invention 
scientifi que de la Méditerrannée: Egypte, Morée, Algérie. Pariz 1998, str. 71−95.

26   Tako je v največji meri zunaj Francije, dasiravno se je znanstveno delo opiralo na mednarodna politična tekmovanja, ki 
jih je med drugimi pobudami na francoski strani v XIX. stoletju zaznamovala morejska [tj. peloponeška – op. prev.] 
znanstvena odprava. »Geografi ja izkopavanj«, ki je nastala v Grčiji že pred 1914. in po kateri so bila velika delovišča 
razdeljena med velesile in distribuirala grški prostor med konkurenčne terene, cf. R. in F. ETIENNE, La Grèce antique, 
archéologie d'une découverte. Pariz éd. 1998, str. 107−108.
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João Leal

Saudade, konstrukcija simbola:
»Nacionalni značaj« in nacionalna identiteta*

(Prevedla Alenka Janko Spreizer)

Leta 1993 je angleška antropologinja Mary Bouquet, ki je poučevala na neki portu-
galski univerzi, objavila Reclaiming English Kinship. To delo, v katerem je opisala del svoje 
osebne izkušnje pri poučevanju britanske sorodstvene teorije, je bilo v glavnem refl eksija 
težav, ki jih je imela pri pojasnjevanju genealoške metode W. H. Riversa študentom prvih 
dveh letnikov. Leto kasneje, leta 1994, je portugalska antropologinja Antónia Lima objavila 
recenzijo njenega besedila v eni izmed najprestižnejših revij družbenih ved na Portugal-
skem, Análise Social. Recenzija je bila zelo pohvalna in knjiga M. Bouquet je bila odtlej 
predpisana v programu dveh obveznih kurzov na univerzi, kjer je poučevala.1 

Leta 1994, leto po objavi Reclaiming English Kinship, je Katherine Vaz, ameriška roma-
nopiska luzo-azorskega** porekla, izdala svoj prvi roman. Knjiga je bila zelo dobro sprejeta 
v Združenih državah, in bila je primorana napisati drugi roman in zbirko novel.2 Čeprav 
se je avtorica močno navdihovala pri spominih svojih staršev in starih staršev na Portugal-
sko in Azore, ni bila deležna pozornosti portugalskega tiska vse do leta 1998, do kratkega 
intervjuja, ki je izšel v dnevniku Expresso. Knjige K. Vaz so dejansko v procesu prevajanja v 
portugalščino in bi morale biti po urednikovem mnenju zelo dobro sprejete.

Naposled je istega leta, kot je izšel prvi roman K. Vaz, in leto po izidu Reclaiming 
English Kinship Madredeus, skupina portugalskih glasbenikov, ki je danes ena od kultnih 
skupin med srednjim slojem te dežele, objavila nov album, Espírito de paz (Duh miru),3 ki 
je dosegel izjemen komercialni uspeh z več kot sto tisoč prodanimi izvodi na Portugalskem. 
Ta album, ki mu je istega leta sledila mednarodna turneja, je naredil skupino Madredeus za 
glavnega ambasadorja portugalske glasbe v tujini po Amáliji, slavni pevki fada. 

*   Prevedeni članek je bil objavljen v Ethnologie française, XXIX, 1999, 2, str. 177–189. Opombe, označene z asteriskom, 
so prevajalkine

1  A. P. de LIMA, Estudantes portugueses e contos infantis: para una critica cultural à teoria do parentesco. Análise Social, 
1994, letn. XXIX, št. 129, str. 1265–1270.

**   Açores − Azori − so portugalski arhipelag v Atlantiku. »Luzo« izvira iz imena rimske province Luzitanije, danes je na 
tem ozemlju Portugalska. Op. prev. so navedene z asteriskom.

2   K. VAZ, Mariana. New York/London, Flamingo,1997; Fado and Other Stories. Pittsburgh, University of 
Pittsburgh Press,1997.

3   Njihov zadnji album, Ainda (Encore – Še), je izšel leta 1996. Enako je bil prodan na Portugalskem v 100 000 primerkih. 
Existir (Obstajati, 1991) je doživel enak uspeh. Vsi trije seštevajo milijon prodanih izvodov v tujino.
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Trije sodobni primeri instrumentalnega značaja saudade

Zgoraj gre za dejstva, ki so na prvi pogled med seboj zelo neskladna in brez druge 
medsebojne povezave kakor te, da postavljajo na prizorišče akterje, ki vzdržujejo bolj ali 
manj tesne odnose s Portugalsko, od katerih se nekateri nadaljujejo še danes. Tej očitni 
relaciji se vendarle dodaja neka druga: vsi ti akterji so uporabili izraz saudade za govor o 
Portugalski in za označevanje Portugalske kot take. Saudade se lahko približno prevede 
kot »domotožje«, »nostalgija«, »pogrešanje nekoga, ki vam je drag, ali nečesa, kar vam je 
drago«, »ohranjanje spomina na minulo srečo, pri kateri se še vedno navdihuje« itd., in za 
vse to, kar sem omenil, se uporablja ta beseda – ta koncept, bi se moralo reči – za evociranje 
tega, kar se pojmuje kot esenca samega portugalskega duha. Če jim verjamemo, bi se lahko 
edino portugalska kultura ponašala s tem posebnim sentimentom, ki se imenuje saudade in 
ki naj bi bil enkratna kombinacija žalosti in strasti, ganljivih spominov in nežnih upanj. 

M. Bouquet je uporabila saudade za pojasnjevanje odpora svojih portugalskih študen-
tov do Riversove genealoške metode. Po njej je treba ta odpor interpretirati kot odpor, ki 
izhaja iz portugalskih koncepcij osebnosti, sorodstva in družbenih odnosov, o katerih ona 
sodi, da so neprimerljivi z njihovimi britanskimi pendanti, kakor se izražajo v Riversovi me-
todi. Pri raziskavi načina, na katerega se Portugalci soočajo s temi pomeni, avtorica postavi 
saudade kot enega izmed ključnih konceptov. Po kritični obravnavi več portugalskih tekstov, 
ki obravnavajo to vprašanje, zapiše, da nam, med drugimi motivi, »motiv […] osebnosti, 
kolikor gre za kompleksno kombinacijo saudades […], ponuja vpogled v portugalski etos […]. 
Rada bi mislila, da je [ta] portugalska koncepcija osebnosti […] bila ena od ovir [pri »aplika-
ciji« genealoške metode med portugalskimi študenti antropologije]«.4

O tej privlačnosti saudade priča prvi roman K. Vaz. Roman, ki poleg tega nosi naslov 
Saudade in izhaja iz spominov staršev in starih staršev na Azore in iz njene lastne izkušnje v 
zvezi s samo azoroameriško skupnostjo, naseljeno v Kaliforniji, pripoveduje o življenju dveh 
oseb, ki izhajata z Azorov – Clari in Héliu – in spremlja prizadevanja teh dveh izkoreni-
njencev, da bi premagala svoje občutke pomanjkanja. Za romanopisko je saudade konceptu-
alno orodje, ki ji dopušča opis zelo posebnega odnosa, ki ga vzdržujeta azoroameriški osebi 
do preteklosti. K. Vaz se tako izrazi o tem predmetu: »V tej knjigi sem želela samo govoriti 
o občutju, ki pripada zgolj Portugalcem, [o občutju], ki sem ga želela bolje razumeti, ki sem 
ga želela zajeti v vseh subtilnostih, da bi ga podala v angleščini in da bi pojasnila ta izraz, ker 
ljudje tukaj mislijo, da je to bistveni element portugalske občutljivosti«.5

Madredeuseva raba saudade je v nasprotju s tem veliko bolj sistematična. Ena izmed 
glavnih ambicij skupine je konstrukcija moderne različice portugalske glasbe, nekakšna 
vrnitev k bolj eruditskemu fadu. Ta glasbeni projekt nacionalnega navdiha je neločljiv od 
kulta, ki je prav tako posvečen drugim domnevnim nacionalnim značilnostim portugalske 

4   M. BOUQUET, Reclaiming English Kinship. Portuguese Refractions of British Kinship Th eory. Manchester, Manchester 
University Press, 1993, str.165–166.

5  Izvleček iz pogovora, objavljenega v Th e Portuguese Post (17/09/1994). 
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kulture, kulta, pri katerem je saudade bistvena. Po Pedru Magalhãesu, osebi, ki govori v 
imenu skupine, je saudade v srčiki projekta Madredeusa in jo je mogoče pojmovati kot 
prispevek Portugalcev v univerzalni katalog sodobne svetovne glasbe: »Saudade, to je stanje 
duha, kjer se mešata žalost in sreča, ne da bi se lahko spomnili, v katerem trenutku se je 
prva ali druga pojavila v naših srcih. To je, kadar nas polnita tako melanholija kot sreča, ker 
imamo v obeh primerih občutek, da živimo polno. Madredeus želi oblikovati glasbeni žanr, 
ki bi lahko izražal to stanje duha […]. [Cilj skupine] je oblikovati plastično podobo saudade 
[…]. Saudade je vir poetskega navdiha, ker se to občutje ujema z vsebino pesmi, ki jih je 
zmožen napisati Portugalec. Saudade je izvrsten občutek čakanja, tako naklonjen sanjarje-
nju. Na Portugalskem so jo obravnavali kot neko fi lozofi jo, kot neko poetiko«.6

Če povzamemo, zdelo bi se torej, da koncept saudade različne osebe uporabljajo v raz-
ličnih kontekstih, in ker vzdržuje bolj ali manj tesne odnose s Portugalsko, za označevanje 
tega, o čemer mislijo, da je poteza, ki je lastna tej kulturi, trop, s katerim govorijo o portu-
galskem značaju. 

Nacija kot kolektivni individuum 

Namen tega eseja7 je prav v velikih potezah slediti zgodovinskemu procesu, s katerim 
se je koncept saudade polagoma uveljavil kot eden izmed retoričnih postopkov, ki so naj-
močneje prispevali k izražanju portugalske nacionalne identitete. V njem se bom lotil tudi 
refl eksije o uporabi, ki je danes značilna za ta koncept. 

Utegnilo bi se zdeti, da je saudade nekaj zelo starega. Pravzaprav je prvič omenjena v 
literarnem tekstu iz 15. stoletja O leal conselheiro (Zvesti svetovalec) kralja Duarteja, ki je 
prvič omenil saudade v portugalski kulturi. V stoletjih, ki so sledila, tudi drugi portugalski 
pisatelji in pesniki, kot so Camões, Duarte Nunes de Leão, Francisco Manuel de Melo, Al-
meida Garrett itn., niso pozabili omeniti tega pojma.8 Ti teksti so se dotikali opredeljevanja 
nekaterih afektivnih aspektov saudade, in nekateri so v nasprotju s tem vztrajali pri njenem 
specifi čno portugalskem značaju. V celoti vendarle ni šlo za drugo kakor za punktualne 
omembe, zato ni verjetno, da bi saudade že bila del retoričnega repertoarja nacionalnega 
navdiha.

6  J. PIRES, Mandredeus. Um futuro maior. Lizbona, Temas & Debates, 1995, str. 113-4.
7   Vpisuje se v raziskavo, ki bolj razširjeno teče o nacionalni identiteti na Portugalskem. Prejšnje različice tega teksta so bile 

predstavljene v okviru magistrskega predmeta Antropologija: domovine in identitete (ISCTE/univerza v Lizboni, decem-
bra 1996) in na 6. konferenci SIEF, z naslovom »Roots and Rituals. Managing Ethnicity« (Amsterdam, 20–26. april 
1998). Dolžan sem se zahvaliti vsem tistim, ki so, za ti dve priložnosti, prispevali komentarje in kritike. Enako izražam 
svojo hvaležnost Miguelu Vale de Alemidaju, Mary Bouquet, Mariji Schoonen in Beli Feldman-Bianco za njihovo po-
zorno branje angleške verzije tega teksta. Ana Maria Barros, iz založb ASA, me je opozorila na Katherine Vaz in António 
Miguel Guimarães, nekdanji manager skupine Madredeus, mi je dal informacije o skupini. Joaquim Pais de Brito me je 
radodarno napotil na reference, ki zadevajo bibliografi jo o fadu in dal mi je del svojih refl eksij o odnosu med fadom in 
saudade. Očitno je, da sam nosim polno odgovornost za končni tekst. 

8   A. BOTELHO, A. B. TEIXERIA (ur.),  Filosofi a da saudade. Lizbona, Imprensa Nacional/Casa de Moeda, 1986.



192
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

Po pravici povedano – in kljub nekaterim predmodernim predhodnicam – uvodna 
faza procesa, ki je najbrž podelil pomenu saudade mesto v ospredju portugalske kulture, 
datira v samo »leto nacionalizmov«. Čeprav je bila Portugalska defi nirana kot ena izmed 
»večnih starih nacij«9 Zahoda, se je, tako kot v drugih evropskih deželah, okoli konstrukcije 
nacionalne identitete v 19. in 20. stoletju strukturirala politična, kulturna in ideološka kraji-
na dežele. V tem podjetju so si portugalski intelektualci vsak na svoj način prizadevali zado-
voljiti internacionalne kriterije, s tem da so defi nirali moderno in kot tako uspešno nacijo: 
»En jezik, ena preteklost in ena skupna usoda, toda enako ena ljudska nacionalna kultura, 
ena mentaliteta ali en nacionalni značaj, nacionalne vrednote, in morda isti nacionalni okusi 
in tipična krajina […], galerija mitov in herojev (in tudi izdajalcev), skupek simbolov – od 
zastave do nacionalne himne –, teksti in svete podobe itn.«10 

Med temi kriteriji so ohranjali predvsem enega: tako kot druge moderne nacije je mo-
rala biti Portugalska obravnavana kot celota individuumov, ki si delijo skupno »mentaliteto 
ali nacionalni značaj«, ki se izraža kot enkratno bitje. V resnici je bil obstoj te kolektivne 
duše, zasidrane v specifi čen nacionalni značaj, tisto, kar je eden izmed glavnih argumentov, 
ki legitimizirajo naturalizacijo arbitrarnega, ki je oblikoval ključni element nacionalnih ide-
ologij. 

Mnogo avtorjev se je spraševalo o pomembnosti in pomenu diskurzov, osredinjenih 
na nacionalni značaj, pri razvoju narodov in nacionalizma v moderni dobi.11 Predvsem esej 
Dumonta Nacionalna različica: Ljudstvo in nacija pri Herderju in Fichteju12 ponuja o tem 
vprašanju najbolj poglobljeno refl eksijo. 

Po L. Dumontu je nemška nacionalna ideologija, ki sta jo izražala romantična fi lozofa 
Herder in Fichte, predstavljala tujo kombinacijo holističnih in individualističnih elementov 
ter hierarhičnih in egalitarnih principov. Za ta nemška misleca je individuum obstajal le 
na podlagi svoje pripadnosti dani nacionalni kulturi, katere načine mišljenja in ravnanja, 
ki so bili tudi sami kulturno defi nirani, je reproduciral. Tako je, na prvi pogled, nemška 
nacionalna ideologija predstavljala močno holistično sestavino. Pozornejše preučevanje je to 
ideologijo vendarle dovoljevalo opredeliti tudi z globokimi individualističnimi težnjami, to-
liko kolikor so nacionalne kulture, entitete, ki obkrožajo individuuma, bile obravnavane kot 
kolektivni individuumi: »[…] kulture tako kakor individuume vidimo kot enake navkljub 
razlikam med njimi: kulture so kolektivni individuumi […] individualizem [se prenaša] na 
ravni kolektivnih entitet vse do dotlej neznanih ali podrejenih«.13 

9   H. SETON-WATSON, Nations and States. An Inquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. 
London, UCL Press, 1977.

10   O. LÖFGREN, Th e Nationalization of Culture. Ethnologia Europaea, 1989, letn. XIX, str. 5–24, tukaj str. 9.
11   J.-R. LLOBERA, Th e Idea of Volksgeist in the Formation of Catalan Nationalist Ideology. Ethnic and Racial Studies, 

1993, letn. 6, št. 3, str. 332–350; T. NIPPERDEY, À la recherche de l'identité: le nationalisme romantique, v Id., Réfl exi-
ons sur l'historie allemande. Pariz, Gallimard, 1992 (1983).

12   L. DUMONT, Une variante nationale. Le peuple et la nation chez Herder et Fichte, v Id., Essais sur l' individualisme. 
Une perspective anthropologique sur l'idéologie moderne. Pariz, Seuil,1983 (1979), str. 115–131.

13  Ibid., str. 119.
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Nasprotujoče si težnje so se enako kombinirale v nedrjih hierarhičnih in egalitarnih 
principov. Ko so bile enkrat defi nirane kot kolektivni individuumi, so bile vse nacionalne 
kulture - kljub medsebojnim razlikam - obravnavane kot enake. V drugem času se vsakič 
manifestira oblika čisto hierarhične misli: za vsako dano zgodovinsko obdobje je bila naci-
onalna kultura med drugim tista, ki je bila predstavnica človeštva. 

Kakor je sugeriral Richard Handler v svoji knjigi o nacionalizmu v Quebecu, je odnos 
do teh razlik v nacionalno navdahnjenem diskurzu tisto, kar se lahko ceni kot pomembno 
za tematiko nacionalnega značaja. Z odmikom od te teme je resnično mogoče videti nacio-
nalne kulture kot individuume in »jim pripisati dušo, duha, osebnost«.14 Obenem predsta-
vlja koncepcija nacije, utelešene v diskurzu, ki je osredinjen na nacionalni značaj, tudi moč-
no hierarhičen aspekt. Duhovne in psihološke kvalitete nacije, opredeljene kot kolektivni 
individuum, nimajo le vrednosti specifi čnih markerjev, pač pa tudi prispevajo k oblikovanju 
slave in h krepitvi primarnosti nacionalne skupine. 

Opredelitev portugalskega nacionalnega značaja: prvi poskusi

Pri Portugalski so se etnologi ob koncu 19. stoletja prvi navezali na sistematično 
opredeljevanje portugalskega nacionalnega značaja. V tem obdobju je bila ustavna monar-
hija dežele v krizi in se je morala razrešiti leta 1910 z osnovanjem republike. Intelektualci, 
ki so sprejeli republikansko stvar, so bistveno spodbujali prevladujoči diskurz o nacionalni 
identiteti. Med njimi so pomembni utemeljitelji portugalske antropologije, discipline, ki se 
je kljub obstoju imperija in odsotnosti nacionalnega problema v klasičnem pomenu besede 
oblikovala kot »antropologija konstrukcije nacionalne stvari«,15 se pravi, da se je ukvarjala 
ne le s proučevanjem lokalnih ljudskih tradicij, pač pa tudi enako z integriranjem te študije 
v raziskovanje portugalske nacionalne identitete.16 

Ta raziskava se je navdihovala pri tem, kar bi lahko po Anthonyju Smithu17 imenovali 
etnogenealoška koncepcija konstrukcije nacionalne stvari. Ta koncepcija nacije je dajala 
prednost ideji o rojstvu in skupnem etničnem izvoru in je v ljudski kulturi videla eno od 
najbolj preizkušenih pričevanj o obstoju edinstvene in stare etnične preteklosti nacije. Na 
drugi strani je vztrajala pri dejstvu, da je narod homogena entiteta, ki je vsebovala lastnega 
duha, duha, ki se je izražal v posebnem nacionalnem značaju. Ta razlikovalni Volksgeist 
se je manifestiral enako v odnosu do ljudskih običajev in tradicij, in  bi ga lahko pojmovali 
kot živ dokaz o vezeh skupnega porekla, ki povezuje vse člane te entitete. 

14   R. HANDLER, Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, Th e Wisconsin University Press, 1988, str. 
41.

15  G. W. STOCKING, JR. Afterword: A View from the Center. Ethnos, 1982, št. 57, str. 172–186.
16   J. LEAL, Tylorian Professors and Japanese Corporals. Anthropological Th eory and National Identity in Portuguese 

Anthropology, v D. Albera in A. Blok (ur.), L'anthropologie et la Méditerranée. Unité, diversité, perspectives. Pariz, Ur. de 
la MSH, 1999.

17   A. SMITH, National Identity. Hardmondsworth, Penguin, 1991.
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Prvi portugalski etnolog, ki je proučeval sestavine nacionalnega značaja, je bil Teófi lo 
Braga, čigar glavno antropološko pisanje je bilo objavljeno med letoma 1867 in 1885.18 
Njegov pristop k nacionalnemu značaju se je najprej strukturiral okoli interpretacije naci-
onalnega navdiha v ljudski literaturi, ene od njegovih priljubljenih raziskovalnih tematik. 
Po njegovem mnenju je koncepcija nacije kot kolektivnega posameznika izhajala iz visoko 
cenjenega obstoja občutkov in skupnih sentimentov, portugalske duše, kakor se je karakte-
rizirala in kakor je bila utelešena v ljudski literaturi, med drugim z »intenzivno strastnim 
in naivno občutljivim temperamentom«, »skrajno spontanostjo in poudarjeno nagnjeno-
stjo k drhtečim čustvom«.19 Kasneje je T. Braga v ambicioznejši študiji, posvečeni por-
tugalski ljudski kulturi, objavljeni leta 1885 in pojmovani kot njegovo najpomembnejše 
delo, predlagal podrobnejši pogled na portugalski nacionalni značaj. Še enkrat je ta pogled 
vztrajal pri čustvenem temperamentu portugalskega kolektivnega individuuma, ocenjujoč 
določene lastnosti, kot so »izredni ponos«, »duh posnemanja in velika občutljivost«, »ne-
ozdravljivi fatalizem« in, predvsem v severnih deželah, »očitna milina značaja«, končno 
»nagnjenost k potovanjem po morju in pustolovstvo«.20

Adolfo Coelho, neki drug portugalski etnolog, ki je objavil več antropoloških del med 
letoma 1870 in 1910, je vztrajal pri pomembnosti proučevanja nacionalnega značaja. V 
programskih esejih, ki jih je pisal med letoma 1880 in 1890, je ta predmet že postavil za 
enega izmed najpomembnejših v antropološkem raziskovanju.21 Vendar je v eseju, obja-
vljenem leta 1890, to raziskovalno temo polno razvil.22 

V nasprotju s T. Bragom, ki je sodil o portugalskem značaju pozitivno, je A. Coelho 
izrazil v tem smislu popolnoma pesimističen pogled. Ta je dejansko pisal po angleškem 
ultimatu, ki je resno omejil kolonialne zahteve Portugalske v Afriki in povzročil celo vrsto 

18   Glej T. BRAGA,  A pátria portugesa. O território e a raça, Porto, Livraria Internacional de Ernesto Chardon, 1894; O 
povo prtoguês nos seus costumes, crenças e tradições. Lizbona, Publicações Dom Quixote, 1985 (1885).

19  T. BRAGA, Teófi lo, Cancionerio popular coligido da tradição. Coimbra, Imprensa da Uneversidade, 1867.
20   T. Braga je sprejel in razvil nekatere izmed teh poudarkov leta 1894, v delu naslovljenem A pátria portuguesa. O território 

e a raça (Portugalska domovina. Teritorij in rasa). V njem je postavil v razmerja nagnjenje Portugalcev za pomorska osva-
janja in njihovo sposobnost prilagajanja na različna okolja, njihov kozmopolitski značaj, in njihovo sprejemanje tujih idej. 
Enako so bili bolj podrobno raziskani določeni vidiki portugalskega temperamenta, korelacije med afektivno občutlji-
vostjo na eni strani in na drugi med samomorilskimi težnjami, ki naj bi predstavljale portugalsko kulturo, nostalgijo kot 
obliko bolezni, ki je lastna Portugalcem, in končno med melanholijo, strastjo in subjektivno liričnostjo kot pomembnimi 
potezami nacionalnega temperamenta. 

21   A. COELHO, Esboco de um programa de estudos de etnologia peninsular, v Id., Obra etnográfi ca, letn. I: Festas, costu-
mes e outros materiais para uma etnologia de Portugal. Lizbona, Publicações Dom Quixote, 1993 (1880), str. 677–679; 
Exposição etnográfi ca portuguesa. Portugal e ilhas adjacentes, v Id., Obra etnográfi ca, letn. I: Festas, costumes e outros 
materiais para uma etnologia de Portugal, Lizbona, Publicações Dom Quixote,1993 (1896), str. 703–736; A pedagogia 
do povo português, v Id., Obra etnográfi ca. letn. II: Cultura popular e educação. Lizbona, Publicações Dom Quixote, 1993 
(1898), str.173–250.

22   A. COELHO, Esboço de um programa para o estudo antropológico e demográfi co do povo português, v Id., Obra 
etnográfi ca, letn. I: Festas, costumes e outros materiais para uma etnologia de Portugal. Lizbona, Publicações Dom Quixote, 
1993 (1890), str. 681–701.
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refl eksij, ki so kazale skepticizem v zvezi z življenjsko močjo nacije, refl eksij, ki so se orga-
nizirale okoli nacionalnega propada. Po A. Coelhu je bila ena izmed glavnih manifestacij 
tega propada uravnovešen prostor, ki je imel v portugalskem značaju številne negativne 
poteze, kakršne so »pomanjkanje rešitev«, »rastoča nesposobnost za delo«, »prevladovanje 
egoističnega občutka nad kolektivnim interesom«, »duh nezmernega posnemanja«, »pesi-
mizem«, »hipohondrija« in »fatalizem v zvezi z družbenimi vprašanji«.23 Ta pesimistični 
pristop k portugalskemu Volksgeistu najdemo v enem izmed poznejših esejev. A. Coelho 
je, potem ko je v njem postavil inventar pozitivnih moralnih kvalitet »portugalskega znača-
ja« – kot so »iskrenost«, »zvestoba«, »vztrajnost«, »ujemanje med mislijo in dejanji« itn. –, 
trdil, da te kvalitete, ki so bile resnično tradicionalno gotovo portugalske, ne težijo manj 
nedavno k izginjanju portugalske kulture zaradi splošnega propada dežele.24

Pri prvih poskusih opredeljevanja sta se pokazali dve značilnosti: prvič, niso poskuša-
li razviti sistematičnega pristopa k temu vprašanju. Dejansko so vsi postavljali v ospredje 
pomen študij o tej temi, pripombe in komentarje portugalskih etnologov o tem najdemo 
razpršene v esejih, ki obravnavajo druge probleme. Drugič, ostali so razdeljeni tako, kot 
je ta predmet prikladno obravnavati. Na primer, tedaj ko je T. Braga za bistveni element 
portugalske nacionalne duše imel občutja, je A. Coelho v eseju iz leta 1898 vztrajal pri mo-
ralnih kvalitetah. Načini vrednotenja portugalskega nacionalnega značaja so vendarle bili 
glavni predmet razlikovanja. Ali so se ta vrednotenja oblikovala okrog pozitivnih vrednot, 
kakor je trdil T. Braga? Ali se bolj opredeljujejo predvsem okoli negativnih aspektov, kakor 
je predlagal A. Coelho? 

Navdihujoč se pri teoretskih predlogih L. Dumonta lahko razpravo povzamemo ta-
kole: portugalski etnologi s konca 19. stoletja so soglašali z obravnavo Portugalske kot 
kolektivnega individuuma, vendar so bili, na eni strani, različnih mnenj o načinu, kako 
bi moral biti ta individuum opredeljen, in, na drugi strani, o posledicah, ki bi jih imela 
takšna vizija za Portugalsko in za Portugalce. Zadnji poudarek zasluži, da se pomudimo 
pri njem. M. Herzfeld25 je predlagal koncept disemije za analiziranje diskurza o nacionalni 
identiteti. Po njem obstaja poleg uradnega in afi rmativnega diskurza o nacionalni identi-
teti še vzporeden, bolj oseben in pogosto negativen diskurz neuradne narave. Poskušal se 
je soočiti z dvema različnima pristopoma, ki sta izražala disemično kvaliteto diskurza o 
nacionalni identiteti. 

23   Ibidem.
24   Ta pesimistični pristop k portugalskem nacionalnem značaju najdemo v pisanju Rocha Piexota, pomembnega portugal-

skega antropologa na prelomu stoletja, čigar ideje se v veliki meri približujejo idejam A. Coelha. Tudi R. Piexoto je, pre-
zaposlen s tem, kar je mislil, da je upad portugalske kulture, opredelil portugalsko nacionalno dušo na močno negativni 
način (R. PEIXOTO, O cruel e triste fado, v Id., Terra portuguesa. Crónicas científi cas. Porto, Livravria Chardron,1897, 
str. 293–302; Acasa portuguesa, v Id., Obras. letn. 1: Estudos de etnografi a e arqueologia. Póvoa do Varzim, Varzim, 
Câmara Municipal da Póvoa do Varzim, 1967 (1904), str. 153–165.

25   M. HERZFELD, Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State. New York/London, Routledge, 1997.
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Od etnologije k poeziji: invencija saudade

Invencijo saudade je treba preučevati kot glavni prodor v teh začetnih diskusijah o 
portugalskem nacionalnem značaju. Ta vendarle ni bila stvar etnologov, temveč pesnikov. 

Zares, v istem trenutku, ko je A. Coelho objavil svoje negativne sodbe o portugalski 
duši, je António Nobre sestavil »najbolj žalostno knjigo, kar jih je bilo kadarkoli napisanih 
o Portugalski« – to so njegove lastne besede –, ki je bila najprej objavljena v Franciji – zbir-
ko pesmi, naslovljeno Só (Sam), ki je pričala o vplivu novega toka, simbolistične estetike, 
ki se je je avtor navzel med študijem v Parizu. Pesmi so bile pisane in strukturirane avto-
biografsko, odražale so žalost, bolečino in globok občutek pomanjkanja. Obstajal je izraz, 
ki se je pogosto skliceval na opisovanje tega stanja duha, na saudade. 

A. Nobre, na katerega je vplivala občutljiva dekadentnost simbolizma, videna v luči 
njegovih ukvarjanj z nacionalnim navdihom, je uporabil saudade ne le za opis svojega oseb-
nega občutka nemirnega pomanjkanja, pač pa tudi za oblikovanje vzporednice med lastno 
usodo in usodo portugalske nacije. V obeh primerih je saudade rabila za izražanje njego-
vega melanholičnega žalovanja za preteklo srečo, nostalgijo po otroštvu in po izgubljeni 
veličini nacije. 

A. Nobre kljub temu, da mu gre zasluga za uvrstitev saudade v pesniško agendo por-
tugalske kulture na koncu 19. stoletja, ni razvil implikacij tega učinkovanja na nacional-
no občutje. Pomen saudade je bil zaznan kot orodje, ki dopušča povezovanje osebnega z 
nacionalnim, vendar še ni postal vodilni koncept pri opisovanju podrobnosti portugalske 
duše. 

Leta 1912 – dve leti pred padcem portugalske monarhije – je neki drug pesnik, Te-
ixeira de Pascoaes, utemeljitelj toka, imenovanega saudosismo, to odločilno delovanje do-
polnil. Čisto mlada prva republika je po splošnem mnenju ponujala nenadejano priložnost 
za obnovitev dežele in s tem za navdihnjeno nacionalno retoriko, ki je bila posvečena Por-
tugalski kot novi republikanski naciji26 in ki je v veliki meri postala prevladujoča v kul-
turnem in ideološkem življenju. Eden izmed najpomembnejših nacionalno navdahnjenih 
kulturnih tokov tega obdobja – ki je trajalo do konca leta 1926, tj. do vzpostavitve nove 
države, konservativnega in diktatorskega Salazarjevega režima – je bil prav saudosismo.

Saudosismo lahko defi niramo kot literarni in umetniški tok, ki se vpisuje v reakci-
jo na »kozmopolitizem«. Bil naj bi bistven za ponovno vzpostavljanje preteklega sijaja 
portugalskega življenja, zlasti kulturnega, in nadomeščanje tujih vplivov – odgovornih za 
propad dežel od obdobja odkritij – kulta »portugalskih stvari«, ki naj bi resnično odsevale 
»portugalsko dušo«. Kakor kaže njegovo ime, se je ta kult portugalskih stvari in portu-
galske duše, ki ga je pretirano hvalil T. Pascoaes, strukturiral okrog osrednjega koncepta 
saudade, ki ga prvič nimajo zgolj za specifi čno portugalsko literarno temo, pač pa tudi 

26   R. RAMOS, A segunda fundacao (1890−1926), v J. Mattoso (ur.), História de Portugal. Lizbona, Círculo de Leitores, 
1994.
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za osrednji element portugalskega nacionalnega značaja, obravnavanega »objektivno«:27 
nekaj nenadomestljivega, kar je bilo dediščina samih Portugalcev, nekaj, kar je pripadalo 
»nam, Portugalcem« in ki je, s tem da je opredeljevalo njih, rabilo njihovemu razlikovanju 
od »drugih«. 

T. Pascoaes je s tem, da je saudade povzdignil v samo esenco portugalske duše, predla-
gal novo paradigmo portugalskega značaja, ki je sprožila razprtije o terminu med etnologi 
19. stoletja. Po njem samem se je portugalska duša bistveno oblikovala okrog občutij – kot 
je sicer predlagal T. Braga. Nacija kot kolektivni individuum je postala torej entiteta z 
afektivnim značajem. Ta paradigma je morala prav tako dopuščati umeščanje portugalske 
kulture na lestvico pozitivnih vrednot. 

T. Pascoaes je saudade v resnici pojmoval kot nekaj, kar defi nira specifi čnost portu-
galskega značaja v smislu občutij. Sledeč Duarteju Nunesu de Leãu in d’Almeidi Garretu 
je obravnaval saudade kot »občuteno željo po dragem predmetu ali bitju, pomešano s tr-
pljenjem, ki jo povzroča njegova odsotnost. Želja in Trpljenje temeljita na enem samem 
občutju«,28 ki povezuje mesen ali materialen element, željo, z duhovnim elementom, trplje-
njem, in hkrati napotuje k preteklosti, trpljenju in spominu, in prihodnosti, želji in upanju. 
Dejansko je bila za T. Pascoaesa saudade enkratno in nasprotujoče si občutje, ki se približuje 
svetovoma, splošno dojetima kot različna, materialnemu svetu in duhovni moči, preteklosti 
in sedanjosti.

Poleg tega se s pojmovanjem saudade ni ujemala le esenca portugalske duše, ampak 
tudi pozitivni princip, ki je izviral iz nekaterih glavnih zgodovinskih dogodkov, denimo 
ustanovitve Portugalske kralja Alfonsa Henriquesa, zmage Portugalske nad Kastiljci pri 
Aljubarroti leta 1385, odkritij, Luzijade (Camõeseva eminentna nacionalna epska pesem), 
sebastianisma (verovanje, po katerem naj bi se kralj Sebastião, tisti, čigar poraz in smrt v 
bitki pri Alcaçar-Quiviri leta 1578 sta Portugalsko in Španijo vodila v kratkotrajno politič-
no združitev, nekega dne vrnil in obnovil portugalsko neodvisnost), vrnitve k neodvisnosti 
od Španije leta 1640, republikanske revolucije leta 1910 itn. S pripisovanjem osrednjega 
pomena saudade v portugalskem življenju naj bi se Portugalski vrnila tudi minula slava. 

Čeprav je bila saudade uveljavljena v glavnem v literarnih virih, je bil njen pomen, 
kakor ga je opredelil T. Pascoaes, vse prej kot preprost literarni postopek. V obravnavanju 
saudade je bila velika novost T. Pascoaesa nekakšna »spontana etnografi ja« o temi: skupek 
refl eksij o etnokulturnem navdihu, v katerem so igrale glavno vlogo ideje in koncepcije, 
izhajajoče iz ljudstva, etničnih korenin in kulture.29 Po etnogenealoški koncepciji so torej 
lahko pojmovali saudade kot kolektivno in zelo staro kreacijo portugalskega ljudstva. Njen 
obstoj je segal v mitsko obdobje Luzitancev. Domnevno je odsevala specifi čno etnoge-
nezo portugalske nacije in je menda izhajala iz dvojnega, arijskega in semitskega izvora. 
V saudade je sestavina »trpljenja« odsevala prispevek semitskega temelja k oblikovanju 

27   R. HANDLER, Nationalism and the Politics of Culture in Quebec. Madison, Th e Wisconsin University Press, 1988.
28   T. de PASCOAES,  O espírito lusitano ou o saudosismo, v A. Botelho in A. B. Teixeria (ur.), op. cit., 1986, 21–35.
29 R. HANDLER, op. cit., 1988. 
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portugalske nacije, medtem ko so sestavino »želje« dolgovali arijskim koreninam. T. Pa-
scoaes je za svojo ilustracijo specifi čno portugalskega značaja saudade poleg tega v veliki 
meri črpal iz portugalske ljudske kulture, zlasti iz poezije in iz nekaterih religioznih ritua-
lov, kot so encomendação dos almas, ritual slavljenja mrtvih, ki je značilen za Portugalsko 
in je potekal med postom. V poeziji, izhajajoči iz ljudske kulture, je saudade našla najbolj 
dovršen izraz, pri njej pa se je morala navdihovati učena kultura. 

Objava tez T. Pascoaesa je sprožila strastno razpravo. Eden izmed najsilovejših na-
sprotnikov tez je bil António Sérgio. Z vnemo je branil pogled, »racionalističen« in »anti-
nacionalističen« nazor, upiral pa se je temu, kar je imenoval »Pascoaeseve nacionalistične 
marnje«, in da bi jih bolje zavrnil, je iz domnevno neprevedljivega značaja saudade naredil 
svojega bojnega konja. Res so po T. Pascoaesu Portugalci bili »edino ljudstvo, ki se lahko 
pohvali s tem, da poseduje neprevedljiv izraz, ki emblematičeno označuje njihovo kolektiv-
no dušo […]. Portugalsko ljudstvo je edino, ki pozna to občutje saudade. Nediskutabilno 
je, da druga evropska ljudstva lahko dokažejo neki približek tega, kar se v francoščini ime-
nuje souvenir,*** v španščini recuerdo itn. Toda pri vseh teh ljudstvih to občutje nima tako 
bogate substance kot v portugalščini. Souvenir ali recuerdo ne vsebujeta več od enega ele-
menta saudade, katere profi l je edinstven. Zato je torej portugalščina skovala za izražanje 
tega občutja izraz, ki ne najde v drugih jezikih svojega ekvivalenta.30 

Za A. Sérgia saudade potemtakem sploh ni bil neprevedljiv izraz in v glavnem je bil ta 
argument postavljen v ospredje v spopadu z nazorom T. Pascoaesa, ki je postavljal saudade 
za osrednji element portugalskega značaja. Po Sérgiu »se izraz saudade lahko prevede. Več 
nacij ima poseben izraz za izražanje te ideje: Italijani imajo desio, disio; Romuni imajo doru 
ali dor; Švedi saknad, Danci savn, Islandci saknaor«.31

Carolina Michaelis de Vasconcelos, portugalska fi lologinja in etnografka nemškega 
rodu, tezi T. Pascoaesa o neprevedljivem značaju saudade ni pripisovala večjega pome-
na in poskusila je pokazati, da so določeni evropski jeziki ponujali ekvivalentne izraze: 
»Ideja, po kateri naj druge nacije ne bi poznale tega občutja [saudade], je napačna. Ni več 
utemeljeno reči, da izraz saudade […] obstaja zgolj v portugalščini«.32 Po C. Vasconcelos 
je imel izraz saudade ekvivalente v štirih iberskih jezikih: v kastiljskem soledad, soledades, v 
asturskem senhardade, galicijskem morrinha in katalonskem ayoranza, ayorament. Narobe, 
podobne izraze je bilo mogoče najti v drugih evropskih jezikih: v nemškem Sehnsucht in v 
švedskem längtan ali länta. Posebnost je bila pogostejša raba, kar je bilo na primer v dobi 
odkritij na Portugalskem dejstvo, ali v literaturi in v smislu njenega prispevka h konfi gu-
raciji »portugalske duše«.

***  Izraz namenoma puščamo v originalu. V slovenščino bi souvenir prevedli z besedo spomin.
30  Ibidem, str. 31.
31   A. SERGIO, Epístola aos saudosistas, v A. Botelho in A. B. Teixeira (ur.), op. cit., 1986 (1913), str. 56–

64.
32  C. M. VASCONCELOS, A saudade portuguesa, v ibid., str. 145.
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Kljub temu nasprotju so bile ideje T. Pascoaesa, ki se pojavljajo v zbirki, takoj dobro 
sprejete. Kot je lahko napisal Óscar Lopes, eden izmed najbolj spoštovanih zgodovinarjev 
portugalske literature, »so bile glavne Pascaoeseve ideje usklajene s splošnim vzdušjem, 
ki je prevladovalo v portugalski kulturi«33 v teh prvih desetletjih 20. stoletja. Med portu-
galsko intelektualno elito danega obdobja je saudade kmalu postala modno konceptualno 
orodje, ko so ljudje govorili o tem, da so Portugalci. 

Saudade po Pascoaesu, I

Ideje T. Pascoaesa so, poleg njihovega takojšnjega uspeha, morale imeti enako opazen 
vpliv na način, s katerim so pristopili k Portugalski pri vprašanjih, povezanih z nacionalno 
identiteto in s portugalskim značajem. 

Jorgeju Diasu, eminentnemu portugalskemu antropologu 20. stoletja, dolgujemo ene-
ga izmed najbolj zanimivih pristopov okrog tridesetih let po izidu prvega eseja T. Pascoaesa 
o saudade. J. Dias, nosilec doktorskega naslova iz nemške etnologije, je bil posebno dovzeten 
za vprašanja Volksgeista. V kratkem članku, objavljenem leta 1942 in naslovljenem »Acerca 
du sentimento da natureza entre os povos latinos« (O občutju narave pri latinskih ljudstvih), 
v katerem je predlagal, da je razlog za njihov »introvertirani značaj« občutje narave, ki je pri 
Portugalcih zelo posebno, je predstavil prvo refl eksijo o tem.

J. Dias se je šele leta 1953 v eseju Os elementos fundamentais da cultura portugesa 
(Temeljni elementi portugalske kulture), ki velja za enega od njegovih najpomembnejših 
prispevkov, soočil s predmetom portugalskega nacionalnega značaja. Po njem je portugal-
ska osebnost predstavljala hkrati kompleksen in paradoksen aspekt, ker je bila izdelana iz 
psiholoških nasprotujočih si lastnosti. V njih sta bili kombinirani lastnosti, npr. »zmožnost 
upiranja zunanjim vplivom« in »pomembna sposobnost prilagajanja različnim okoljem«, 
poteza, ki naj bi se kazala v posebnih procesih kolonizacije, ki obsega asimilacijo ali mešanje, 
drugačna kakor pri drugih evropskih deželah. Med drugimi antagonističnimi lastnostmi 
portugalskega značaja je orisal »nagnjenost k sanjam« v nasprotju z »opaznim nagibanjem 
k akciji«, »naravno dobroto« v nasprotju z »nasilnimi nagibi in določeno krutostjo«, »zelo 
močno občutje individualne svobode« v nasprotju z »izostrenim občutkom za kolektivno 
solidarnost«, »pomanjkanje humorja« v nasprotju z »globoko ironijo«. 

Način, kako se je J. Dias soočil s pristopom k vprašanjem portugalskega značaja, je 
bil zelo inovatorski. V svojem zadnjem eseju leta 1953 je dejansko predlagal novo rešitev 
v pristopu, ki se je navdihoval pri študijah nacionalnega značaja ameriške šole kulture in 
osebnosti.34 Nenazadnje ga ni mogoče polno oceniti, če ne upoštevamo teze T. Pascoaesa 

33   O. LOPES, Expressões modernas da saudade portuguesa, v Id., A busca de sentido. Questões de literatura 
portuguesa. Lizbona, Caminho, 1994, str. 127–144, tukaj str. 129.

34   J. LEAL, op. cit., 1999. Kar zadeva severnoameriške študije o nacionalnem značaju, glej F. NEIBURG in 
M. GOLDMAN, Anthropology and Politics in Studies of National Character. Cultural Anthropology, 
1998, letn. 13, št. 1, str. 56–81.
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o pomenu saudade. V svojem eseju iz leta 1942 je J. Dias pojmoval saudade kot enega 
izmed najpomembnejših produktov introspektivnega občutka narave, ki je karakteriziral 
Portugalce. V Temeljnih elementih portugalske kulture se je naslonil na ta pomen, da bi 
ilustriral glavne ideje svojega eseja, tj. vednost o popolnoma paradoksnem in kontradik-
tornem značaju portugalskega temperamenta. Saudade, to občutje, za katerega velja, da 
»na enkraten način kombinira sanjačev lirizem, trdovratnost človeka dejanj in neozdravljiv 
fatalizem«, je bila v resnici za Diasa najmočnejši izraz paradoksnega nacionalnega značaja 
Portugalcev.

Teze T. Pascoaesa o saudade so naletele na izjemno naklonjen odziv pri nekaterih in-
telektualcih, ki so bili blizu novi državi, režimu, ki je leta 1926 nadomestil prvo demokra-
tično republiko z diktaturo; ta je trajala do leta 1974. Čeprav je bilo to obdobje politično 
pomemben prelom s prvo republiko, ni primanjkovalo elementov kontinuitete med obema 
režimoma na kulturni in ideološki ravni. Dejansko je nacionalistična retorika nove države, 
običajno pojmovana kot ena izmed najbolj frapantnih potez nove oblasti, črpala del dolo-
čenih nacionalističnih idej iz idej, ki so bile razvite med prvo republiko.35

Saudade je zavzemala med temi idejami pomembno mesto. António Ferro, na primer, 
glavni ideolog novega režima, ki je vodil tudi Ministrstvo za propagando, je obilo upo-
rabljal koncept saudade v zbirki esejev, slaveč »ponovno najdeno prijateljstvo« med Por-
tugalsko in Brazilijo.36 Zbirka, naslovljena Estados unidos da saudade (dobesedni prevod 
»Združene države saudade«), predstavlja saudade kot osrednji simbol kulturne skupnosti 
dveh narodov. 

Toda pomembnost saudade se je morala afi rmirati predvsem v tem, kar se je imeno-
valo »portugalska fi lozofi ja«. Organizirana okrog Leonarda Coimbre, Delfi ma Santosa 
in drugih fi lozofov in esejistov je bila portugalska fi lozofi ja kulturni in ideološki tok, ki 
se je utrdil z namenom, da bi oblikoval zares portugalsko fi lozofi jo. Glavni intelektualci, 
ideološko blizu novi državi, ki so izšli iz tega toka, so takoj na začetku v saudade prepo-
znali osrednji koncept, ki jim je moral omogočiti, da so Portugalsko obdarili z njej lastno 
fi lozofsko tradicijo.

35   Portugalska in francoska situacija predstavljata osupljive podobnosti: nič bolj kot na Portugalskem ni šlo niti v Franciji 
za glavni prelom med nacionalističnimi gibanji, ki so bili razviti pod Tretjo Republiko po Prvi svetovni vojni in nacio-
nalistično retoriko Vichyjske oblasti (C. FAURE, Le projet colturel de Vichy. Folklore et révolution nationale 1940–1944. 
Lyon, Presses universitaries de Lyon/CNRS,1989; R. GOLAN, Modernity and Nostalgia. Art and Politics in France 
Between the Wars. New Haven-London, Yale University Press, 1995; A.-M. THIESSE, A presença dos ausentes. Socie-
dade e Território, 1989, letn. 8, str. 8–16; Écrire la France. Le mouvement littéraire régionaliste de langue française entre la 
Belle Epoque et la Libération. Pariz, PUF, 1991; Ils apprenaient la France. L'exaltation des régions dans le discours patrio-
tique. Pariz, Ur. de la MSH, 1997.

36  A. FERRO, Estados unidos da saudade. Lizbona, Edições SNI, 1949.
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Saudade po Pascoaesu, II

Medtem ko je António Ferro objavil Estados unidos da saudade in ko je pri portugalskih 
fi lozofi h zorela različica saudade, so se oblikovali drugi, enako pomembni pojavi, ki so izhajali 
iz bolj razpršenih pomenov saudade. Eden izmed njih je zadeval fado, ta urbani žanr portu-
galske pesmi, ki se je morala nato uveljaviti kot portugalska pesem par excellence. 

Invencija saudade na začetku 20. stoletja je sovpadala z odkritjem fada, odkrila ga 
je portugalska intelektualna elita. Fado je bil takoj zaznan kot glasbeni izraz saudade.37 
Čeprav gre za glasbeni pojav, ki je nastal in ki je bil razširjen v ljudskih četrtih Lizbone 
– in čeprav sta njegov socialni izvor in njegova vsebina bila pri nekaterih portugalskih 
intelektualcih pojmovana kot dekadentni glasbeni žanr38 –, je fado začel osvajati nacio-
nalno javnost v tridesetih letih, zaradi razmaha radia in industrije plošč.39 Posledično je 
bil fado v štiridesetih letih že pojmovan kot portugalska nacionalna pesem, nosilec iden-
titete tako znotraj kot tudi zunaj dežele. Amália, ena izmed najbolj čarobnih interpretk 
fada, je predstavljala podobo nacionalne herojinje – tako kot sta veljala za nacionalna 
heroja Eusébio, slavni nogometaš iz Benefi ce, in Notre-Dame-de-Fatima40 –, in fado je 
bil povzdignjen v enega izmed glavnih izrazov portugalskega duha. Predvsem v Lizboni 
so fado začeli peti v casas de fado (»hišah fada«, najpogosteje v tipičnih restavracijah, po-
svečenih turistom),41 in postal je ena izmed portugalskih atrakcij, ki so jih tujci najbolj 
raziskovali. 

Ker saudade nastopa med glavnimi temami, ki jih je izrabljal fado, je bila za nadome-
stilo deležna procesa, ki je ta žanr spremenil v nacionalno pesem. Torej tako kakor je fado 
postal distinktivni in edini izraz portugalskega glasbenega duha, se je saudade polagoma – 
predvsem v urbanih središčih – uveljavila kot stereotip, ki omogoča opisovanje subtilnosti 
portugalske duše. 

V šestdesetih in sedemdesetih letih je neki drug pojav, portugalska emigracija v Fran-
cijo, Nemčijo, Združene države in Kanado, prispeval k difuziji te portugalske teme, ki je 
postala saudade. Med tema dvema desetletjema se je skoraj milijon Portugalcev, izhajajočih 
večinoma iz prenaseljenih ruralnih območij, uveljavilo v tujini. Tam niso pozabili dežele, iz 
katere so prišli, ravno narobe. Emigracija je bila pojmovana kot začasna zadeva: zaslužili 
naj bi dovolj denarja za izboljšanje življenjske ravni in nato naj bi se takoj vrnili v deželo. Še 
več, skorajda vsi emigranti so imeli družino na Portugalskem, zelo pogosto so jo obiskovali 

37   A. ARRORIO, O canto coral e a sua função social. Coimbra, França Amado,1909; A. PIMENTEL,  A triste canção do 
Sul. Subsídios para a historia do fado. Lizbona, Livraria Central de Gomes de Carvalho Editora, 1904; C. de PINTO 
(Tinop),  História do fado. Lizbona, Publiçãcoes Dom Quixote,1982 (1909).

38  L. MOITA, O Fado, canção de vencidos. Lizbona, Empresa do Anuário Comercial, 1936.
39   J. P. de BRITO, Fado, vozes e sombras, v Id. (ur.), Fado, vozes e sombras. Lizbona, Museu Nacional de Etnologia, 1994, 

str. 15–36.
40   V šestdesetih letih je desnica dala novi državi porogljivi vzdevek »režim treh f-jev« : fado, fuzbal in Fatima. Ti elementi 

so bili na neformalni način pojmovani pri nasprotnikih režima kot njihovo glavno ideološko orodje. 
41   V. M. ALVES, A. KLEIN, Casas de fado, v J.P. de Brido (ur.), Fado, vozes e sombras. Lizbona, Museu Nacional de 

Etnologia,1994, str. 37–56.
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in še vedno so dejavno prispevali k družbenemu in religioznemu življenju svoje vasi. Torej, 
bili so hkrati člani skupnosti, v katere so se naselili, in člani skupnosti, v katerih so bili 
rojeni, na katere so ostali pripeti z močnimi vezmi.42

Ukrepi, ki so jih izvedle portugalske vladne agencije predvsem po letu 1970, so po-
magali ohraniti in okrepiti te vezi.43 Na ideološki ravni so emigrante imeli za integralni 
del portugalske »transnacionalne« družbe, kot nekakšne moderne replike pomorščakov 
in kolonov iz dobe odkritij. Ta ideološki diskurz je bil očitno za interno rabo: v novo 
nacionalno epopejo je hotel spremeniti pojav, ki je odseval skrajno negotove življenjske 
razmere na Portugalskem. Določene materialne skrbi v njih vendarle niso bile odsotne. 
Portugalske politične oblasti so imele močan interes za spodbujanje emigrantov k prenosu 
njihovih prihrankov na portugalske bančne račune, od česar je ekonomija dežele lahko 
imela neposredno korist. Ti prihranki so dejansko igrali zelo pomembno vlogo v ekono-
miji Portugalske od šestdesetih let naprej vse do danes. 

Prakse in diskurzi, ki so merili na to, da bi ohranili vezi med izseljenci in njihovo 
rodno grudo, so, ne glede na to, ali so jih izdelali sami izseljenci ali vladne instance, kot 
ideološko orodje privilegirali pojem saudade. To je bilo občutje, ki je vzpostavljalo trajne 
vezi. V sprejemni deželi so bili emigranti vedno »com saudade«, rečeno drugače, imeli so 
domotožje, v »sprejemni« deželi so koprneli in v njej skultivirali spomin kot minulo srečo, 
ki bi jo radi ponovno našli. Za portugalske emigrante je torej saudade postala metafora 
njihove pripadnosti Portugalski. 

Tako je bila difuzija izraza saudade v portugalsko družbo in kulturo v veliki meri 
hkrati spodbujana s transformacijo fada v arhetip portugalske nacionalne pesmi in z ra-
zvojem emigracije v šestdesetih in sedemdesetih letih. 

Revolucija leta 1974 je morala prinesti nekatere spremembe v tej podobi. Če abstra-
hiramo uradni diskurz o portugalskih emigrantih, ki pozna odločilen preobrat v njegovem 
procesu afi rmacije in razvoja,44 je imela saudade tudi na Portugalskem pomen, ki so ga nove 
vodstvene, politične in kulturne elite povezovale z novo državo in ki so ga obsojale kot 
»politično nekorektno«. O njem je bila ponujena naslednja ilustracija. 

Lourençovo delo O labirinto da saudade (Labirint saudade)45 je bilo med deli, obja-
vljenimi po letu 1974, ki so obravnavala nacionalno identiteto, eno izmed tistih, ki so 
najmočneje vplivala na (obče) mnenje. Avtor v njem saudade ni obravnaval kot enega 

42   J. LEAL, Festa e emigração numa freguesia açoriana, v F. O. Baptista, J. Pais de Brito in B. Pereira (ur.), O voo do ara-
do. Lizbona, Museu Nacional de Etnologia, 1996, str. 582–589; M.B.R. TRINDADE, Comunidades migrantes em 
situação dipolar. Análise de três casos de emigração especializada para os EUA, para o Brasil e para França. Análise 
Social, 1976, letn. XII, št. 48, str. 983–997.

43  P. MONTEIRO, Emigração. O eterno mito do retorno. Oerias, Celta, 1994.
44   B. FELDMAN-BIANCO, Multiple Layers of Time and Space: Th e Construction of Class, Ethnicity, and Nationalism 

among Portuguese Immigrants, v N. Glick Schiller, L. Basch, C. Szanton (ur.), Towards a Transnational Perspective on 
Migration. Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered. Annals of the New York Academy of Sciences, 1992, 645, 
str. 145–174; P. MONTEIRO, op. cit.

45   E. LOURENÇO, O labirinto da saudade. Psicanálize mítica do destino português. Lizbona, Publicações Dom Quixote, 
1978.
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izmed pozitivnih simbolov portugalske identitete, pač pa kot negativni simbol diskurza o 
nacionalni identiteti, glede katerega je izrazil kar največjo zadržanost. Saudade je bila za 
Lourença v resnici produkt tega, kar je imenoval »ogromno pomanjkanje realizma«, ki je 
označevalo odnose intelektualne elite z deželo. Pomen saudade, ki je bil pravzaprav poj-
movan kot vrednota, ki odpušča nostalgijo po veliki preteklosti Portugalske, je bil zaznan 
kot ovira za nove odnose, ki so se morali vzpostaviti med portugalsko intelektualno elito 
in novo demokratično in postkolonialno realnostjo dežele.

Saudade: uspeh neke »iznajdene tradicije«?

Kakor predlagajo nekateri v uvodu predstavljeni primeri, je v mentaliteti delovala 
sprememba od leta 1974 in videti je bilo, da je saudade predstavljala nov del portugalskega 
življenja, zlasti kulturnega. Ali bi lahko vendarle sklenili, kljub bržčas težkim trenutkom 
po letu 1974, da je zgodovina saudade zgodovina uspeha, in da je v sedanjosti ena izmed 
zmagoslavnih »invencij tradicij«?46

Odgovor na to vprašanje najdemo v pozornem raziskovanju posameznih sociokultur-
nih kontekstov, s katerimi se danes povezuje saudade. Primeri, umeščeni na vrh tega eseja, 
so v tem pogledu popolnoma indikativni in bodo prispevali nekatere osvetlitve.

Prvi primer je bil povezan z načinom, kako je M. Bouquet uporabila saudade v svoji 
knjigi Reclaiming English Kinship. Kakor je bilo natančno rečeno, je saudade naredila za 
konceptualno orodje, ki ji je omogočilo, da je analizirala kulturne razloge, zaradi katerih so 
se portugalski študentje upirali Riversovi genealoški metodi. Po mojem mnenju to dovolj 
dobro povzema glavno tezo njene knjige. Glavni doseg dela pa jo vendarle precej presega. 

Prek tega posebnega vprašanja se je M. Bouquet spraševala o naravi svojih osebnih 
izkušenj na Portugalskem, o načinih mišljenja in ravnanja njenih prijateljev in kolegov, lju-
di, ki jih je srečevala na cesti ali v trgovinah: kako so se obnašali v vsakdanjem življenju, na 
primer, zakaj so hote tratili čas s pogovorom, ko so že zamujali na pomembne sestanke, in 
še, zakaj je bila tista vrednota, ki je v njihovih očeh eksplicitno utemeljevala socialne odno-
se, srčnost. V tem širšem kontekstu se je M. Bouquet, ki si je bistveno pomagala z esejem 
Temeljni elementi portugalske kulture J. Diasa, sklicevala na pomen saudade.47 Za razu-
mevanje tega, kar je kljub vsemu ostalo osupljivo, se je kot dobra antropologinja obrnila k 
temu, kar se ji je zdelo avtentičen delček »domorodskega diskurza«. To, da se je sklicevala 
na portugalskega antropologa, ki so ga določeni portugalski kolegi M. Bouquet občudovali 
in spoštovali, je le še okrepilo avtoriteto tega delčka »domorodskega diskurza«. Zaradi 
vseh teh razlogov je trdila, da je koncept saudade postal orodje za govor o idiosinkrezijah 
Portugalcev in za pristop k vprašanju o njihovi (relativni) »drugačnosti«. 

46   E. HOBSBAWM, T. RANGER, (ur.), Th e Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 
(»Invention of tradition« prevajam kot »iznajdena tradicija« – op. prev.)

47   Glej A. J. DIAS, Acerca do sentimento de natureza entre os povos latinos. Ensayos y Estudios, 1942, letn. IV, št. 5–6, str. 
12–25; Os elementos fundamentais da cultura portoguesa, v Proccedings of the International Colloquium on Luso-Brazi-
lian Studies, Nashville, 1953, str. 51–65.
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Jasno je, da je bil položaj M. Bouquet dovolj poseben: tuja antropologinja, ki je dolgo 
živela in delala na Portugalskem, je pri antropološki refl eksiji o portugalski kulturi črpala 
iz svoje osebne in profesionalne izkušnje. Vendar so to izkušnjo lahko imeli tujci, ki so v tej 
deželi bivali kratek čas: kako razumeti različne kulturne konvencije, ki se zdijo lastne tuji 
deželi, takšni, kakršna je Portugalska? 

Predstavljene raznolike izkušnje, povezane s potovanjem in menjavanjem bivališča, je 
v takšnem kontekstu po mojem mnenju bistveno, da se je saudade pojavila kot »invencija 
tradicije«, kronana z uspehom. Dejansko je saudade eden izmed glavnih diskurzov o por-
tugalskem karakterju, s katerim se soočajo tujci, ki potujejo na Portugalsko ali ki se tam 
začasno naselijo. M. Bouquet se je ta diskurz ponudil med policami neke specializirane 
knjižnice. Za druge se materializira v vrsti kulturno predpisanih razpoloženj v pogledu 
Neportugalcev: odvedejo jih v casa de fado in jim – stremečim za originali – omogočijo 
neformalno odkrivati določene aspekte dežele, predstavljajo jim Portugalce kot bitja ob 
strani, postavljajoč v nasprotje »naš« melanholični temperament, in »nadležno bujnost« 
Špancev in drugih latinskih ljudstev. Namigi na fado ali na saudade so lahko v vsakem tre-
nutku dovzetni za razširjanje pogovora.

Saudade lahko torej pojmujemo kot objektivno potezo48 tiste različice portugalske 
kulture, ki jo določeni Portugalci producirajo za tujce. Če ni edina, je gotovo ena izmed 
najpomembnejših. 

Sedaj poglejmo drugi primer, roman K. Vaz, naslovljen Saudade.49 Znano je, da je 
avtorica izšla iz luzoazorske družine, naseljene v Kaliforniji, kjer je luzoameriška sku-
pnost na začetku osemdesetih let sicer štela 21.000 oseb.50 Prvi emigranti portugalsko-
azorskega rodu so tja prišli v dvajsetih letih, vendar je bila prav v šestdesetih in sedem-
desetih letih luzoazorska emigracija v Združene države s skoraj 100.000 predstavniki 
najmočnejša. 

Ta val emigracije se je vpisal v splošnejši kontekst portugalske emigracije v šestdesetih 
in sedemdesetih letih. Tendence, ki so se začenjale ob tem, so se preskusile še v tem pri-
meru. Luzoazorski emigranti so ostali v stiku z Azori, in kakor je dobro pokazala antro-
pologinja Bela Friedman-Bianco, so se odnosi strukturirali tudi okrog saudade, občutka, 
ki je omogočal, da se združujoče vezi med emigranti in državo izvora niso razpustile.51 
Saudade je bila ideja, ki so jo emigranti povzdigovali v osebnih spominih; povsod pri-
sotna tema v tradicionalnih pesmih, ki so poudarjale ponovna snidenja in praznovanja, 

48   R. HANDLER, op. cit., 1988.
49  K. VAZ, Saudade. New York, St. Martin's Press, 1994.
50   Najpomembnejša luzoameriška skupnost v Združenih državah Amerike je v Novi Angliji: blizu 

47.000 portugalskih emigrantov na začetku osemdesetih let. P. MONTERIO, Luso Americanos no Connecticut: 
questões de etnicidade e comunidade. Povos e Culturas, 1987, št. 2, str. 765–913, tukaj str. 796.

51   B. FELDMAN-BIANCO, op. cit., 1992; B. FELDMAN-BIANCO, D. HUSE, Entre a saudade da terrra e a América: 
Mémorial cultural, trajectórias de vida e (re)construções de identidade feminina na intersecção de culturas. Ler História, 
1995, str. 27–28, 45–73; P. MONTEIRO, op.cit, 1944.
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ki so jih organizirali v Združenih državah emigranti z Azorov; to je tudi beseda, ki je dala 
ime novi tržnici – tržnici Saudade –, ki je emigrante oskrbovala s pridelki iz Portugalske in 
z Azorov; vedno je bila saudade tista, ki je z navdušenjem spodbudila kulturne in politične 
vodje azoroameriške skupnosti med kongresom emigrantov z Azorov, ki je od leta 1976 
organiziral in fi nanciral regionalno vlado Azorov. Navsezadnje, pojem saudade so slavili 
luzoazorski pisatelji in romanopisci, ki so bili krepko vpeti v azorskoameriško skupnost.52 
Na začetku so ti pisci sestavljali del prve generacije emigrantov, ki so prišli z Azorov in so 
se na portugalsko publiko naslavljali v portugalščini. Zdi se, da se je danes začel izražati 
drugi val pesnikov med emigranti druge in tretje generacije.53 Ti novi azoroameriški pisci, 
čeprav pišejo v angleščini za ameriško publiko, nadaljujejo slavljenje saudade s privilegira-
nim tropom za evociranje svojih portugalskih korenin; K. Vaz je prepričljiv primer. 

Saudade, roman K. Vaz, torej ni osamljen primer, pač pa je del splošnejše tenden-
ce, ki oblikuje saudade za ključni simbol portugalske nacionalne identitete luzoazorskih 
emigrantov v Združenih državah. Antropologi dobro poznajo ta tip konteksta, ta drugi 
primer, v katerem je saudade kulturno-instrumentalna nocija. Tako kot so številni med 
njimi poudarili, so pojavi premestitve, deteritorializacije in transnacionalizacije nacional-
nih skupnosti povezani s tem, kar Benedict Anderson imenuje »nacionalizem na velike 
razdalje«.54 Emigranti se, geografsko odrezani od svojega nacionalnega okolja, ne zadovo-
ljijo s ponovnim oblikovanjem tega okolja v tujini, pač pa vanj umestijo veliko več deter-
minacij, kakor bi si jih drznili oblikovati njihovi rojaki, ki so ostali v domovini. Tako kot 
so bili Grki in Makedonci v Avstraliji bolj naklonjeni spopadu za Makedonijo od rojakov, 
ki so ostali doma,55 so Azoroameričani veliko bolj sistematično uporabljali saudade kot 
ključni simbol nacionalne identitete kakor Portugalci, živeči na Portugalskem. Kakor mi 
je rekel neki emigrant z Azorov pred ducatom let, »tem que se sair de Portugal para se 
saber o que é que são saudades« (»treba je zapustiti Portugalsko, da izveš, kaj želi sporočiti 
saudade«).

Raba prvih dveh kontekstov, v katerih saudade danes igra vlogo bistvenega simbola 
portugalskega značaja, privede do ene izmed najbolj zanimivih trditev: da je njeno zna-
čilnost povzdignilo zunanje poseganje, denimo pri tujih opazovalcih portugalske kulture, 
ali notranji proces, denimo pri portugalsko-azorskih emigrantih, bi se zdelo, da etnični 
simbol, kakršen je saudade, operativen v določenem tipu konteksta – v interakciji med 
različnimi kulturami in pri pojavu kulturnih meja – kar je omenil v eseju o etničnosti pred 

52   V. P. da ROSA, S. TRIGO, Azorean Emigration. A Preliminary Overview. Porto, Fernardo Pessoa University Press, 
1994.

53   Razvoj literature diaspore v Združenih državah je evidentno splošnejši pojav: Za primerjalne reference, glej na primer: 
R. KING, J. CONELL, P. WHITE (ur.), Writing Across Worlds. Literature and Migration. London, Routledge, 1995.

54  B. ANDERSON, Th e New World Disorder. New Left Review, 1992, št. 193, str. 3–13.
55   L. DANFORTH, Th e Macedonian Confl ict. Ethnic Nationalism in a Transnational World. Princeton, Princeton Uni-

versity Press, 1995.
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približno tridesetimi leti F. Barth,56 ki je avtoriteta na tem področju. Zdi se, da so pojavi 
transnacionalizma, premeščanja in deteritorializacije, kakor tudi potovanja, do današnjih 
dni pomnožili ta tip konteksta in tako prispevali k skoraj posplošeni etnicizaciji sveta. 
Izhajajoč iz vprašanja, ki nas tu zaposluje, iz vprašanja o saudade, je ta proces etnicizacije 
transformiral tisto, kar je bilo sprva prej bizarna »invencija« nekega portugalskega pesni-
ka, sovražnika kozmopolitizma, v metodo na širnem področju aplikacije, ki je dopuščala 
popotnikom, emigrantom in kozmopolitom – ki so ali niso avtentični57 –, da so presegli 
težave, povezane z delokalizacijo.

Vendar pa tega ni bilo v samih situacijah potovanja ali premeščanja, omenjenega zgo-
raj, kjer se izraža kulturnoinstrumentalni značaj saudade. Naš tretji primer, kako je Ma-
dredeus uporabil saudade, bo v tem pogledu služil za ilustracijo. Bistveno je, da skupina 
svoj uspeh na Portugalskem dolguje srednjemu razredu. Srednji razred dejansko predsta-
vlja tretji kontekst, v katerem se saudade operativno razodeva kot metafora portugalskega 
značaja.

V tem posebnem sociokulturnem kontekstu se lahko saudade interpretira kot element 
tega, kar je O. Löfgren58 imenoval »nacionalni kulturni kapital«, ki je pojmovan kot ena 
izmed bistvenih sestavin nacionalne identitete. Ni si treba zamišljati, koliko skupina por-
tugalskega srednjega razreda dodaja k ideji, da saudade simbolizira dejstvo biti Portugalec. 
Nenazadnje vsak Portugalec, vzgojen v vzorcu srednjih razredov, v določenih kontekstih 
prostovoljno priznava, da so vsaj nekateri izmed sodržavljanov pojmovali saudade kot em-
blematično za portugalski značaj. V tem pogledu bi lahko privzel ironično ali disemično 
držo59 ali popolnoma enako kritično, toda s tem v saudade ne bi nič manj prepoznaval mo-
žnega simbola nacionalnega značaja. Po zgledu bacalhau in sardinha assada (polenovke in 
na žaru pečene sardine, portugalski jedi, ki veljata za najbolj tipični), dobe odkritij, kralja 
Alfonsa Henriquesa ali portugalskega gostoljubja saudade izzove »šale za poučene«60 in 
ironične ali silovite diskusije o Portugalski in Portugalcih. Ljudje ne morejo privoliti v to, 
kar včasih imenujejo »mistični« diskurz saudade, navsezadnje pa jo gotovo identifi cirajo 
kot nekaj globoko portugalskega. V zgornjih primerih tisto, kar je portugalsko, ni sama 
saudade, pač pa način, kako so določene osebe govorile o njej kot o tipično portugalskem 
pojavu.

56   F. BARTH, Introduction, v Id. (ur.), Ethnic Groups and Boundaries. Th e Social Organization of Culture Diff erence. Ber-
gen-Oslo, Universitets Forlaget, London, George Allen & Unwin,1969, str. 9–38.

57   U. HANNERZ, Cosmopolitans and Locals in World Culture, v M. Featherstone (ur.), Global Culture. Nationalism, 
Globalization and Modernity. London/Newbury Park/New Delhi, Sage Publications, 1993 (1990), str. 237–251. 

58  O. LÖFGREN, op. cit.,1989, str. 13−15.
59  M. HERZFELD, op. cit., 1997.
60  O. LÖFGREN, op. cit., 1989, str. 15.
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Vendar pa bi bilo narobe, če bi videli v saudade soglasni simbol portugalskega zna-
čaja, privzet kot takšen pri večinskem delu portugalske populacije. Brez vsakega dvoma 
je saudade (ali saudades) običajen pojem v običajni govorici. Vendarle se, razen v social-
nih kontekstih, ki so bili omenjeni, njegova raba ne pridružuje delu večine populacije pri 
distinktivnem zaznavanju eminentno portugalskega značaja tega občutja. Ta tu obstaja, 
vendar najpogosteje ne predstavlja predmeta simboličnega prilaščanja, kolikor gre za iz-
ključno portugalsko občutje. Pojmovati saudade kot z uspehom kronano »invencijo tradi-
cije« torej ni mogoče, razen če se pri tem ne sklicujemo na določena sociokulturna okolja, 
ki so natančnejša, v katerih se razvija posamezna »mentalna reprezentacija« portugalskega 
značaja. 

Od tod bi lahko menili, da saudade dovršeno ilustrira splošnejšo tendenco, ki deluje 
v drugih procesih konstrukcije in difuzije nacionalnih simbolov in stereotipov: čeprav se 
naslavljajo simboli in stereotipi na skupno nacionalno populacijo, pomenijo v realnosti 
objekt selektivnega prilaščanja dela sociokulturnih skupin, ki so bolj določene in ki pred-
stavljajo svoje lastno zaznavanje občutja, ki ima splošnejši doseg: nacionalnega občutja. 
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Anne-Marie Thiesse

KRAJINE*

(Prevedla Taja Kramberger)

Slikanje krajine se obnovi na koncu 18. stoletja in ponudi pogledu naravo, v kateri 
ljudje in njihova dela ne nastopajo. Gre za deviško naravo, ki živi svoje lastno življenje, 
kjer se sledi človeške aktivnosti razločijo zgolj v obliki ruševin, če se sploh razločijo. V tej 
estetiki, kjer kontemplacija vzvišenega daje gledalcu občutek sublimnega, sodelujejo alpski 
vrhovi, razgibani bregovi Rena. In še vedno je domnevno deviška narava tista, ki jo francoski 
krajinski slikarji leta 1830 iščejo v fontainebleaujskem gozdu, v divjini, najbližji prestolnici. 
Kar pa je hitro pripeljalo do tega, da so iz krajin, ki so bile tam naslikane, naredili kraje, ki 
jih je treba »videti«. Kmalu zatem so že označeni v popotnih vodnikih in Napoleon III. 
ustanovi »umetniško zaščitene cone«.1 Fontainebleau je kraj, kamor Flaubert v L’Éducation 
sentimentale** junija 1848 pošlje Friderika in Rozaneto, ki sta na begu pred vstajo in pred 
proletarskimi zahtevami. Gozd odkrijeta z odprtega voza, katerega kočijažu je veliko do 
tega, da jima pokaže slovite kraje, »včasih se celo ustavi, da jih občudujeta«;2 srečata le sli-
karja v modri srajci ob vznožju hrasta. Flaubert, ki se je pri upodabljanju junija `48 izogibal 
revolucionarni zgodovinski sliki, se je z užitkom prepustil pisanju krajinske slike in njeni 
recepciji s strani obeh oseb. Ena od njiju, Friderik, estet dobre volje, dostojno doživi čustvo, 
ustrezno neskončnosti in naravni čezmernosti, druga, lahkoživka, ne prenese prizora in 
odide nabirat rože. 

»Nekega dne sta se povzpela do polovice griča, ki je bil iz samega peska. 
Njegova površina, ki se je še ni dotaknila človeška noga, je bila porisana z 
vzporednimi valovitimi progami; kakor rtiči na dnu izsušenega oceana so se 
tu in tam dvigale pečine, ki so bile nejasno podobne živalskim oblikam [...]. 
Nobenega živega bitja nikjer, nobenega glasu. Pesek, na katerega je pripekalo 
sonce, je slepil ...«***

 

*   Tekst je preveden iz knjige A.-M. Th iesse La création des identités nationales. Europe XVIIIe–XXe siècle, ki je izšla v 
Parizu pri Éditions du Seuil leta 1999; gre za del drugega poglavja (»La nation illustrée«) z naslovom »Krajine« (»Paysa-
ges«), str. 185–190. Ta in vse naslednje opombe, označene z asteriskom, so prevajalkine.

1   Cf. I. DE LAJARTE,  Anciens villages, Nouveaux Peintres, de Barbizon à Pont-Aven. Pariz, L’Harmattan, 1995, in F. 
CACHIN, Le paysage du peintre, v Les Lieux de la mémoire, op. cit., knjiga II, letn. 1, str. 435–486.

**   V slovenskem prevodu Karla Dobide, Vzgoja srca: zgodba mladega moža. DZS, Ljubljana, 1950 (ponatisa 1966 in 
1987).

2 G. FLAUBERT, L’Éducation sentimentale [v slovenskem prevodu, op. cit.], tretji del, 1. poglavje.
***  Cit. po slovenskem prevodu Karla Dobide, drugi natis, op. cit. Cankarjeva založba, Ljubljana 1987, str. 415.
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Peščen grič, pečine, samota: ta fontainebleaujska krajina je arhetipska v pravem po-
menu besede. Je eden od velikih zgledov konstrukcije krajin v 19. stoletju. Nič čudnega, če 
pomislimo, da se slikarji niso več izobraževali s potovanjem v Italijo, ampak s prebivanjem 
v Franciji in v Nemčiji. Druga dva velika temeljna zgleda sta: alpska krajina, ki so jo sprva 
odkrili Angleži v Švici, in, nekoliko kasneje, bretonsko obrežje kot kraj, kjer se je ohranila 
divja obala. Nacionalne krajine najpogosteje, s prilagoditvijo in priključitvijo označevalnih 
elementov nacionalne krajine, izhajajo iz prvega ali drugega od obeh modelov. Medtem ko je 
prizadevanje za elaboriranje nacionalne krajine kolektivno delo, ki ga opravljajo tako pesniki 
in pisatelji kakor tudi slikarji: krajinski opis zaseda veliko prostora v literaturi 19. stoletja. 
Vsi so – in sicer v skladu s koherentno estetiko – iz naravnih virov odbirali poglede, nabite 
s pomenom, in take, ki so bili nosilci sentimenta. Toda kako izbrati prav tisto krajino, ki 
bo povzetek in emblem nacije?3 Kako izbrati med gorami in ravnino, morjem, jezerom ali 
reko, gozdom in puščo, vedoč, da imajo številne dežele popolno ali delno lestvico? Pogo-
sto uporabijo načelo diferenciacije. Tako norveška nacionalna krajina ni ne dolina ne gozd, 
ampak si nadene obliko brezmadežnega snežnega fj orda, katerega barva in vertikalnost sta 
v močnem kontrastu z zelenimi travniki nekdanjega danskega posestnika in z nič manj 
zelenimi gozdovi novega švedskega posestnika. Madžarska ima gore, Karpate in gričevja. 
Vendar so madžarski pesniki in slikarji za razmejitev od Avstrije in njenih veličastnih Alp 
kot tipično madžarsko krajino obdržali Puszto (Veliko ravnino).4 Petőfi jeva pesem iz leta 
1844 povzdiguje to a priori nehvaležno krajino in razglaša, da je Puszta lepa, da jo morajo 
Madžari ljubiti.**** To prostranstvo, ki ga pometajo nevihte pod nebom, obloženim s ku-
mulusi, in ki je opisano kot neskončno, postane nekakšno kontinentalno morje, simbol 
zagrizene svobode. Gre za investiranje nacionalnega karakterja v krajino, ki ga natančno 
določajo elementi, ki jih uprizarjajo slike Puszte; te se pomnožijo po letu 1850: arhaična pa-
stirska koliba, ki evocira orientalski izvor, vodnjak na tehtnico, ki napotuje na isto referenco 
(našli ga bomo v krajini ugrofi nske Estonije), in napol divje živali, ki naj bi bile madžarske 
pasme. V nasprotju s tem češka krajina ni ne ravnina ne gorovje, ampak valujoča in polo-
žna pobočja, kjer rastejo iglavci in listavci. Četudi se teritorij Švice na začetku 19. stoletja 
poveča, je dežela med velikimi sosedami slej ko prej neznatna: dela se visoko, zelo visoko. 
Dežela Helvetov se prikazuje vsa v fantastičnih in lesketajočih se vrhovih. Francoska nacio-
nalna krajina je kompleksnejša, saj se v glavnem pojavlja kot serija dobro identifi ciranih, toda 
zelo raznolikih regionalnih krajin. Ta navidezna nedoločnost nacionalnega ni zgolj učinek 

3   Določitev krajine kot izraza in emblema nacije pojasnjuje, zakaj je v 90. letih 20. stoletja Ministrstvo italijanskih kul-
turnih dobrin protestiralo proti uporabi arhetipskih toskanskih krajin v reklamnih fi lmih, ki so predstavljali avtomobile 
skandinavske znamke.

4   Tu se sklicujemo na študijo o invenciji madžarske nacionalne krajine, ki pravkar poteka, pripravlja pa jo Réka Albert. 
   Članek R. ALBERT, ki je medtem izšel, nosi naslov: La Grande Plaine hongroise, symbole nationale. Genèse d’un ima-

ginaire, XVIIIe–XXe siècles, Les Cahiers de l’Atelier 1 / Atelier füzetek 1, (urednica letnika: Rose-Marie Lagrave), 1999, 
str. 11–36.

****  Gre za Petőfi jevo pesem z naslovom »Az Alföld«, ki je bila prvič objavljena v reviji Alföld 5. oktobra 1844 (avtor jo je 
napisal julija 1844 v Pešti).
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velikega števila francoskih ali tujih slikarjev, ki so se v Franciji prepuščali krajinarstvu. V 19. 
stoletju je namreč nastala koncepcija francoske specifi čnosti, utemeljene na raznovrstnosti 
naravnih virov dežele: Francija se je s svojo raznolikostjo lahko šopirila, češ da je nekakšen 
idealen povzetek Evrope, kjer najdemo vse, kar drugje obstaja zgolj ločeno. Sicer pa urednik 
Navodil (Instructions) prav zaradi analogne logike v zvezi z zbiranjem francoske popularne 
poezije vztraja pri lingvistični raznolikosti teritorija. Pojmovanje Francije kot harmonične 
sinteze evropske raznolikosti je med tretjo republiko postalo univerzitetni in politični to-
pos.5 Ta reprezentacija Francije kot sinteze raznolikosti ima korolarij, ki je bil energično in 
repetitivno razglašan: Francija, harmonična zveza kontrastov, je dežela zmernosti par excel-
lence.6 Krajinski prevod: travnata dolinica, rahlo valujoča v blagem vremenu, pod jasnim 
nebom, vendar brez uničujoče svetlobe, drevesa, ki ne sestavljajo gozda, v daljavi vas.

Določitev vegetacije sodeluje pri oblikovanju nacionalne krajine: ruske breze, fi nski 
bori (fi nska gozdna krajina se od švedskega gozda razlikuje po jezerih), germanski hrasti ali 
iz davnine sloveče italijanske ciprese. V obdobju, ko se poljedeljska znanost aktivno zanima 
za selekcijo pasem domačih živali, na slikah opazimo celo govedo in konje, ki veljajo za 
nacionalne, denimo elegantne konje iz Puszte. Nacionalne krave imajo – po zgledu tistih 
iz italijanske Maremme ali madžarskih čred – na splošno spektakularne rogove. Če pa v 
ozadju teh emblematičnih krajin kdaj pa kdaj najdemo tudi nekaj vaških zgradb ali cerkev s 
tipičnimi zvoniki, se ljudje v njih pojavljajo le zelo redko in še to v obliki oddaljenih, komaj 
skiciranih fi gur.

Kmetov v krajinah ni. Najdemo jih na poljih, ob odhodu od maše ali na sejmu. Oranja, 
paše in paberkovanja, žetve, trgatve in nabiranja: kmečka opravila so zavestna invencija sli-
karstva 19. stoletja. Skoraj vsa: občutljivim dušam bodo krvave epizode kmečkega življenja 
prihranjene, npr. ubijanje prašiča ali otelitev. Najbolj realistično slikarstvo ima svoje meje. 
Najdemo tudi pastoralne prizore, ki izhajajo iz starejših slikarskih modelov, a so prilagojeni 
moderni koncepciji kmetstva kot ustvarjalca kulture. Tako slika, ki jo je naslikal Madžar 
Janós Jancko leta 1860, prikazuje kmete v senci, obdajajoči pastirja, ki igra na piščal: prizor 
je naslovljen »Rojstvo ljudske poezije«!7 Toda slikarstvo prej kakor počitek pod zelenjem 
časti dogodke iz življenjskega cikla in iz ruralnega kolektivnega koledarja: poroke, verske 
procesije, trge. Seveda je že fl amsko slikarstvo upodabljalo prizore iz ljudskih praznovanj, 

5  Cf. na primer: »Francija [mora] izzvati ali obuditi samo sebe v vsem bogastvu svoje neskončne raznolikosti, v vsej moči 
svojega tisočletnega razvoja, v vsej neizčrpni plodnosti svojega genija. To podobo si dolguje, dolguje jo naravi, ki ji je iz 
polnih rok natrosila to, kar je drugod dala le ločeno. Ali smo – med vsemi – kar tako privilegirana dežela, ki združuje kar 
najbolj nasprotna podnebja in darove, katere obale se kopajo tako v trdem germanskem morju kakor v Oceanu z obzorji 
brez konca, pa tudi v ljubkujočem in mlačnem morju, v katerem so se ogledovale vse velike civilizacije in katerega valovi 
so rodili večno lepoto? Ali naše meje, pa četudi skrčene, žal!, brez razloga zapirajo tako različne regije?«, G. PARIS, govor, 
ki ga je imel na Sorboni 24. marca 1895, natisnjen v La Tradition en Poitou et en Charentes. Poitiers, Libraries Boissaud, 
1981.

6   Za reprezentacijo Francije kot harmonične raznolikosti in zmernosti cf. A.-M. THIESSE, Ils apprenaient la France, 
l’exaltation des régions dans le discours patriotique. Pariz, Édition de la MSH, edicija »Ethnologie de la France«, 1997.

7  Zbirka Nacionalnega muzeja v Budimpešti.
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toda njihovo obravnavanje na velikih slikah 19. stoletja je nasploh zelo drugačno: kompo-
zicije so bolj statične, bolj urejene, na njih so osebe z milino, obrazi so harmonični in izrazi 
resni ali vedri. Kmetstvo je slikovito, a vendarle mirno in brez pretiravanj. Tako kakor je 
krajinsko slikarstvo ustvarilo nov pogled na naravo in serije krajev, ki jih je treba videti, ob-
varovati in vzeti za zgled, so te velike slike spremenile ljudska praznovanja v povsem spek-
takularne dogodke in predpisale, kako naj jih gledamo. To je nato vplivalo na evolucijo in na 
množenje ljudskih praznovanj, katerih organizacija je vse bolj upoštevala obstoj gledalcev.

Slike podeželja se od dežele do dežele ne razlikujejo niti po temah niti po stilu – tako 
je vsaj v določenem obdobju. Zato žanrske prizore in praznične kompozicije zlahka beremo 
v nacionalnih terminih. Indikacij ne dajejo nasploh slabo karakterizirane krajine v ozadju, 
ampak oblačila oseb. 
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Loïc Wacquant

KAJ JE GETO?
KONSTRUIRANJE SOCIOLOŠKEGA KONCEPTA*

(Prevedel Drago B. Rotar)

Paradoksno je, da se družbenim znanostim, čeprav na veliko uporabljajo izraz »geto« 
kot opisen termin, ni posrečilo iz njega skovati trdnega analitičnega koncepta. Izraz »geto« 
se v historiografi ji judovske diaspore z začetka moderne Evrope in pod nacizmom, v soci-
ologiji ameriške črnske izkušnje v okrilju metropol XX. stoletja in v antropologiji etničnih 
izobčencev v Afriki in Vzhodni Aziji, v treh območjih, kjer je tradicionalno v rabi, nanaša 
zdaj na omejen urban sektor, zdaj na tkanje institucij, specifi čnih za dano skupino, zdaj na 
kulturno in kognitivno konstelacijo (na vrednote, simbole, načine mišljenja ali na mentali-
teto), ki implicirajo tako družbeno – moralno osamo neke stigmatizirane kategorije kakor 
sistematično amputacijo prostora in življenjskih možnosti njenih članov. Vendar se noben 
od teh raziskovalnih tokov ni potrudil specifi cirati tega, kar naredi geto za družbeno obliko, 
katere izmed njegovih lastnosti so konstitutivne in katere derivativne. Zadovoljili so se s 
tem, da so v vsakem obdobju za samoumevnega vzeli in sprejeli domorodski koncept, kakršen 
je veljal v obravnavani družbi – kar pojasnjuje zakaj pojem, ki se zdi samoumeven, sploh ne 
nastopa v večini slovarjev družbenih znanosti.

Nejasen in drseč pojem

Tako se je semantično polje »geta« v družbi in v družbenih znanostih Združenih 
držav, ki so gospodovale raziskovanju o tej temi tako na količinski kakor na tematski rav-
ni, zaporedoma širilo in krčilo glede na način, kakor so politične in intelektualne elite te 
dežele zaznavale težavno razmerje med etničnostjo in revščino v okrilju mesta.8 Sprva, v 
drugi polovici XIX. stoletja, je izraz označeval rezidenčne koncentracije evropskih Judov v 
pristaniščih atlantiške obale in se je jasno ločeval od bednih četrti kot območij popadanja 
habitata in legel družbenih patologij. Razširil se je med progresistično dobo, tako da je za-
jemal vsa okrožja v osrčju mest (inner city), v katerih so bili zbrani »eksotični« novi prišleki, 
priseljenci, izšli iz ljudskih razredov jugovzhodne Evrope in Afroameričani na begu pred 
surovim kastnim režimom na jugu Združenih držav. Tedaj je izraz, ki je izražal vznemirje-

*   Prevod je narejen po francoski objavi Les deux visages du ghetto. Construire un concept sociologique. Actes de la re-
cherche en sciences sociales, 2005, št. 160, str. 5–22, in po angleški objavi What is a ghetto? Constructing a Sociological 
Concept, v N. J. Smelser in P. B. Baltes (ur.), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. London, 
Pergamon Press, 2004.

8 D. WART, Poverty, Ethnicity, and the American City, 1840–1925. Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
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nost vodilnih razredov v zvezi s tem, ali se te skupine lahko priličijo v deželi gospodujočemu 
anglosaškemu modelu ali pa se mu morajo priličiti, zaznamoval presečišče med etnično in 
bedno četrtjo (slum, taudi), tisti sumljivi kraj, kjer se segregacija kombinira s fi zičnim pro-
padanjem in prenaseljenostjo ter stopnjuje urbana zla, kakršna so kriminaliteta, družinski 
razkroj, pauperizem in s tem zavira udeležbo v nacionalnem življenju. To pojmovanje je 
dobilo znanstveno avtoriteto iz ekološke paradigme čikaške sociološke šole. Louis Wirth je 
v svoji klasični knjigi Th e Ghetto »Male Sicilije, Male Poljske, Chinatowns in Črne pasove 
naših velemest« priličil judovskemu getu iz srednjeveške Evrope, enako kakor »območja 
zla«, kjer so našli zavetje deviantni družbeni tipi (kakršni so hobos, boemi in prostituiranci), 
ki vsa veljajo za »naravna območja«, nastala zaradi univerzalne želje različnih skupin, da bi 
»ohranile svoje kulturne oblike«,9 sleherno izmed njih pa izpolnjuje specializirano «funkci-
jo« v okrilju občega urbanega organizma.10

Pojem geto se je po drugi svetovni vojni pod pritiskom Gibanja za državljanske pravice 
skrčil in je v glavnem pomenil kompaktne in nabrekle enklave, v katere so bili Afroameriča-
ni nagnani s silo, ko so se selili v industrijska središča na Severu in na Srednjem Zahodu. 
Razvoj »črnske metropole v zavetju bele«, v osrčju katere so Črnci razvili drugačne in vzpo-
redne institucije, da bi ublažili neomajno izključitev, ki so jo prestajali s strani Belcev, ali se je 
obvarovali,11 se v istem obdobju krepko razmejuje od fl uidne rezidenčne razpršitve, kakršno 
so poznali Evroameričani tujega rodu. Kenneth Clark, ki je pisal ob vrhuncu črnskih vstaj 
v letih 1960, je spremenil ta odnos etno–rasnega podrejanja v epicenter svojega seciranja 
»Dark Ghetta« in njegovih strahot: »Amerika je h konceptu geta prispevala konfi niranje 
oseb znotraj posebnega območja in omejitev njihove svobode izbire na podlagi barve kože. 
Nevidne zidove črnskega geta je postavila bela družba, tisti, ki imajo oblast«.12 To diagno-
zo je v celoti potrdila Kernerjeva komisija, dvostranska delovna skupina, ki jo je imenoval 
predsednik Lyndon Johnson, katere slavno uradno poročilo o »državljanskih neredih«,13 ki 
so ravnokar pretresli metropole Združenih držav daleč v globino, se je vznemirjalo zaradi 
tega, ker se je Amerika zaradi rasne nepopustljivosti Belcev »napotila v dve družbi, eno 
črnsko in eno belsko – ločeni in neenaki«.14 

9  L. WIRTH, Th e Ghetto. Chicago, Th e University of Chicago Press, 1928, str. 6.
10   Izvrsten analitični pregled del čikaške šole o tem najdemo v U. HANNERZ, Explorer la ville. Éléments d'anthropologie 

urbaine. Pariz, Éditions de Minuit, [1980] 1983: pogl. 2, in predirno kritiko njihovega biologizirajočega naturalizma v J. 
R. LOGAN in H. L. MOLOTCH, Urban Fortunes: Th e Political Economy of Place. Berkeley, University of California 
Press, 1987: pogl. 1.

11   St. C. DRAKE in H. R. CAYTON, Black Metropolis: A Study of Negro Life in a Northern City. Chicago, Th e University 
of Chicago Press, [1945] 1993.

12   K. B. CLARK, Dark Ghetto: Dilemmas of Social Power. New York, Harper, 1965, str. 11.
13   Kernerjeva komisija, Th e Kerner Report. Th e 1996 Report of the National Advisory Comission on Civil Disorders. New 

York, Pantheon, [1968] 1989, str. 2.
14   Ta formulacija naj bi bila narobe odmev zgodovinske odločbe Vrhovnega sodišča v zadevi Plessy v. Ferguson, ki je leta 1896 

razglasilo rasno segregacijo za skladno z ustavo dežele, kolikor so bile tako ustvarjene dualne institucije »ločene in enake« (kar 
pa niso nikoli bile, saj se je isto sodišče skrbno izognilo temu, da bi specifi ciralo kakršenkoli kriterij enakosti). Ta odločba je 
dala pravno podlago za začetek šest desetletij zakonite segregacije v Združenih državah, dokler ni odločba v zadevi Brown v. 
Izobraževalni svet iz leta 1954 odločila, da ločitev sama na sebi uvaja neenakost, ki je v nasprotju z ustavno pravico. 
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Toda v dveh desetletjih, ki sta sledili, se je črnski geto zrušil in na njegovem mestu je ostal 
zaradi strahu in rušenja opustošen teritorij, prizadet zaradi učinkovanja dezindustrializacije 
in državnih politik reduciranja državne pomoči in zaradi urbanega krčenja. In ker je rasno 
gospostvo postalo bolj difuzno in se je razpršilo skozi razredno prizmo, je bila kategorija geto 
nadomeščena z dvojnico, ki jo sestavljata geografski evfemizem inner city in neologizem under-
class, opredeljen kot substrat prebivalcev geta, ki ga razjedajo antisocialna obnašanja, endemič-
na brezposelnost in družbena osama.15 Na koncu 90. let je bila nevtralizacija koncepta geto v 
tistem sektorju raziskovanja, ki je usmerjen k javnim politikam, dokončana z očiščenjem od 
sleherne omembe rasne delitve in oblastnih odnosov, na novo so ga opredelili kot območje 
skrajne revščine nasploh (»kjer živi več kakor 40 % oseb, ki živijo pod federalnim pragom 
revščine«), brez kakršnekoli reference na njegovo prebivalstvo in na njegovo institucionalno 
ureditev, kar pomeni, da so znova razpustili črnski geto v bedni četrti.16 

Razširitev izraza na preučevanje razločevalnih sociokulturnih modelov, ki so jih iz-
delali homoseksualci v mestih razvitih družb »hkrati v odgovor na stigmo in na gejevsko 
osvoboditev« po nemirih v Stonewallu,17 in njegova nedavna ponovna pojavitev v Zahodni 
Evropi med živahnimi znanstvenimi in političnimi debatami, ki zadevajo postkolonialno 
priseljevanje, postindustrijsko gospodarsko restrukturiranje in urbano dualizacijo,18 naj bi 
po vsem videzu morala še nekoliko zabrisati njegov pomen. Kljub temu pa lahko iz teh raz-
ličnih literatur potegnemo skupne niti in ponavljajoče se lastnosti, tako da lahko skonstru-
iramo relacijski koncept geta kot instrumenta za zapiranje in kontrolo, ki je zmožen pojasniti 
bistveno v zmedi, ki ga obdaja, in naredimo močno orodje za sociološko analizo etnorasne-
ga gospostva in urbanih neenakosti. Da to storimo, je dovolj, da se vrnemo k zgodovinskim 
izvorom besede in pojavu, ki ga je beseda opisovala v renesančnih Benetkah. 

Dve obličji ene institucije etničnega zapiranja in kontrole

Beseda »ghetto«, skovana z izpeljavo iz italijanskih besed giudecca, borghetto ali gietto 
(ali pa iz nemške besede Gitter ali iz talmudsko hebrejske besede get: etimologija ni do-
gnana), se sprva nanaša na prisilno nastanitev Judov v posebnih okrožjih, ki so jo izvedle 
politične in verske oblasti mesta. V srednjeveški Evropi so Judom ponavadi določili četrti, 
v katerih so bivali, upravljali s svojimi zadevami in živeli po svojih šegah. Ta okrožja so jim 

15  W. J. WILSON, Th e Truly Disavantaged: Th e Inner City, the Underclass, and Public Policy. Chicago, Th e University of 
Chicago Press, 1987. 

16   O paradoksu »derasializacije« geta v novem ameriškem žargonu zaradi političnega tabuja, s katerim je obremenjena 
kontinuirana segregacija Črncev (o kateri sodijo, da je za državo nedotakljiva), gl. L. WACQUANT, Gutting the Ghetto: 
Political Censorship and Conceptual Retrenchment in the American Debate on Urban Destitution, v M. Cross in R. 
Cross (ur.), Globalisation and the New City: Migrants, Minorities and Urban Transformations in Comparative Perspective. 
Basinstoke, Palgrave, 2002, str. 32–49.

17   M. P. LEVINE, Gay Ghetto. Journal of Homosexuality, letn. 4, št. 4 (poletje), ponatisnjeno v razširjeni verziji z naslovom 
»YMCA«: Th e Social Organisation of Gay Male Life. Gay Macho: Th e Life and Death of the Homosexual Clone. New 
York, New York University Press, 1979, str. 30–54, citat str. 31.

18   E. MIGNONE (ur.), Urban Poverty and the »Underclass«. Oxford, Basil Blackwell, 1996.
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bila dodeljena ali prodana kot privilegij z namenom, da bi jih pritegnili v trge in kneževine, 
znotraj katerih so igrali ključne vloge pri posojanju denarja, pobiranju davkov in organizira-
nju trgovine na daljavo. Toda med XIII. in XVI. stoletjem se je v odgovor na pretrese, ki so 
jih povzročili križarski pohodi, podpora postopoma spremenila v obveznost.19 Leta 1516 je 
Senat Benetk ukazal, naj vse Jude zberejo v ghetto nuovo v opuščeni livarni na osamljenem 
otočku, obdanem z dvema visokima zidoma, katerih okna in zunanja vrata so bila zazidana, 
medtem ko so čuvaji stražili na obeh mostovih in s čolnom patruljirali po sosednjih kanalih. 
Judom je bilo poslej dovoljeno oditi, da so podnevi opravljali svoj poklic, vendar so morali 
nositi ločevalno obleko in se vrniti v svoje obzidje pred sončnim zahodom, sicer bi jih do-
letele stroge kazni. Ti ukrepi so bili zasnovani kot alternativa za izgon, tako da so mestni 
državi omogočili kopičiti gospodarske ugodnosti, ki jih je prinašala navzočnost Judov (med 
njimi najemnine, posebne takse in prisilne obdavčitve), hkrati pa varovati svoje krščanske 
prebivalce pred kužnimi stiki s telesi, ki so jih dojemali kot umazana, nečista in nevarno 
čutna, kot prenašalce sifi lisa in nosilce herezije ob omadeževanosti zaradi okoriščanja z 
oderuštvom, ki ga je katoliška Cerkev tedaj enačila s prostitucijo.20

Medtem ko se je beneški model razširjal po mestih od enega do drugega konca Evrope 
in okrog mediteranskega bazena,21 sta teritorialno fi ksiranje in osama vodila na eni strani v 
prenaseljenost, v propadanje bivališč, v siromašenje in v povečanje obolelosti in smrtnosti, 
na drugi strani pa v institucionalni razcvet in kulturno konsolidacijo, saj so urbani Jud-
je odgovarjali na množenje državljanskih in poklicnih omejevanj s tem, da so stkali gosto 
mrežo organizacij, specifi čnih za svojo skupino (gl. sliko »Lokalizacija tujcev v Benetkah«, 
okrog 1600; Jacopo de Barbari, Beneški Geto, lesorez, ok. 1500), ki so bile instrument 
kolektivne pomoči in solidarnosti, trgov in trgovskih združenj prek krajev verskega kulta 
in študija vse do dobrodelnih in vzajemnih družb. Judenstadt v Pragi, največji geto v Evropi 
v XVIII. stoletju, je imel celo svojo mestno hišo, Rathaus, emblem relativne avtonomije in 
skupnostne moči svojih prebivalcev, naloga njegovih sinagog pa ni bila zgolj duhovna oskr-
ba, ampak tudi administrativno in pravosodno nadziranje prebivalstva. Družbeno življenje 
v judovskem getu je bilo obrnjeno navznoter in je težilo k »nadorganiziranosti«,22 tako da je 
krepilo hkrati integracijo navznoter in osamo navzven.

19   K. R. STOW, Alienated Minority: Th e Jews of Medieval Europe. Cambridge (MA), Harvard University Press, 1992.
20   R. SENNETT, Fear of Touching, pogl. 7 v Fles and Stone: Th e Body and the City in Western Civilisation. New York, W. 

W. Norton, 1994, str. 212–251, še posebej str. 224.
21   P. JOHNSON, Ghetto, v A History of the Jews. New York, Harper Perennial, 1987, str. 230–310, še posebej, str. 

235–245.
22   L. WIRTH, Th e Ghetto. op. cit., str. 62.
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Slika : Jacopo de’Barbari (okoli ), Beneška veduta z getom

V tem začetnem momentu lahko razločimo štiri konstitutivne elemente geta, in sicer sti-
gmo, prisilo, prostorsko konfi niranje in institucionalno vdelavo. Geto je družbeno-organizacijski 
dispozitiv, ki uporablja prostor tako, da povezuje dva antinomična namena: 1) maksimizi-
rati materialne dobičke, pridobljene iz skupine, ki velja za omadeževano in omadežujočo, in 
2) minimizirati sleherni stik z njenimi člani, da bi odstranili grožnjo simbolične korozije in 
okužbe, za katerih nosilce veljajo. Prav ta ista dvojna zahteva, da bi jih gospodarsko izkoriščali, 
družbeno pa izobčili, je vodila genezo, strukturo in delovanje afroameriškega geta v fordistič-
nih metropolah skozi večji del XX. stoletja. Črnce so rekrutirala mesta na severu Združenih 
držav po sproženju prve svetovne vojne, ker je bila njihova nekvalifi cirana delovna sila nujno 
potrebna za industrije, ki so bile ogrodje tovarniške ekonomije v ekspanziji. Niti govora pa 
ni bilo o tem, da bi se mešali z Belci ali da bi z njimi občevali v okrilju njihovih zasebnih sfer, 
ker so jih Belci pač imeli za vrojeno ničvredne, notranje nizkotne in brez etnične časti zaradi 
izvorne zaznamovanosti s suženjstvom. Ko so Črnci z Juga prišli v mesto in se tam nastanili v 
milijonih, je bela sovražnost narasla, diskriminacijske in segregacijske prakse, ki so bile dotlej 
relativno neformalne in nekoherentne, so postale trše na stanovanjskem in šolskem področju 
ter na področju javne opremljenosti, še preden so se razširile na gospodarstvo in politično sfe-
ro.23 Afroameričani niso imeli druge izbire, kakor da si poiščejo zatočišče znotraj sklenjenega 

23   A. H. SPEAR, Black Chicago: Th e Making of a Negro Ghetto, 1890–1920. Chicago, Th e University of Chicago Press, 
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oboda Črnskega pasu in se potrudijo tam razviti mrežo ločenih institucij, zmožnih zadovoljiti 
temeljne potrebe skupnosti v eksilu. Tako je bilo postavljeno vzporedno mesto, zasidrano s 
črnskimi cerkvami in časniki, prostozidarskimi ložami in s klubi črnskih četrti, črnskimi šola-
mi in podjetji ter s črnskimi političnimi in državljanskimi združenji, ki so se vgnezdili v osrčje 
bele metropole, pa bili vendarle neprepustno ločeni od nje z neprekoračljivo ogrado, narejeno 
iz navad, iz zakonskega pritiska, iz gospodarske diskriminacije (prek nepremičninskih agen-
tov, prek bank in države) in z nasiljem, ki se je izražalo z napadi in tepežem, kaznovalnimi 
požigi in nemiri, ki so odrivali Afroameričane, ki so se drznili odpraviti na drugo stran rasne 
razmejitvene črte [color line].

Prav ta vsiljeni institucionalni paralelizem, ki temelji na ovijajoči in togi prostorski zapr-
tosti – in ne skrajna revščina, degradacija habitata, kulturna drugačnost ali zgolj rezidenčna 
ločenost – ločuje Afroameričane od vseh drugih skupin v zgodovini Združenih držav, kakor 
so zapisali najpomembnejši strokovnjaki za črnsko urbano izkušnjo od W. E. B. Du Boisa 
in E. Franklina Fraziera prek St. Claira Drakeja in Horacea Claytona do Kennetha Clarka 
in Oliverja Coxa.24 Značilen je tudi za pot Burakumin v japonska mesta po koncu obdobja 
Tokugawa.25 Burakumin so bili kot potomci eta, najnižje izmed štirih kast, ki so sestavljale hi-
erarhijo redov v fevdalni Japonski, za budistično in za shinto religijo nedotakljivi; z zakonom 
so bili konfi nirani v odmaknjene zaselke od sončnega zahoda do sončnega vzhoda, prisiljeni 
so bili nositi rumene ovratnice in hoditi bosi, od njih se je pričakovalo, da padejo na roke in 
kolena, kadar ogovarjajo kateregakoli prišleka, in prisiljeni so se bili poročati zgolj med seboj. 
Čeprav so bili leta 1871 uradno emancipirani, so jih po njihovi migraciji v mesta zoper nji-
hovo voljo naselili v zloglasne četrti v soseščini odlagališč odpadkov, krematorijev, zaporov in 
klavnic, ki so jih nasploh dojemali kot legla kriminalitete in nemorale. Tam so bili izključeni iz 
industrijskih zaposlitev in prisiljeni opravljati umazane naloge ter zasedati slabo plačana de-
lovna mesta, pošiljali so jih v ločene šole in prisiljeni so bili ostati endogamni zaradi neizbrisne 
nečistosti njihove krvi, kakor je bila repertoarizirana v »registrih družin«.26 Na koncu 70. let je 
liga za obrambo Burakumin ocenjevala, da je njihovo število tri milijone, zagozdenih v 6 000 
getov v okrilju kakih tisoč mest, razsejanih po glavnem otoku.

Primeri Judov, Afroameričanov in Burakumin, razpršeni prek treh celin in petih sto-
letij, dokazujejo, da geto ni, naj mi Louis Wirth oprosti, »naravno območje«, katerega obli-
kovanje bi izšlo iz procesa prilagajanja okolju, vodila pa bi ga biotična logika, »podobna 
konkurenčnemu sodelovanju, ki v temelju povezuje skupnost rastlin«.27 Glede tega je na-
paka prve čikaške šole ta, da je napačno »konvertirala zgodovino v naravno zgodovino« 

1968; G. OSOFSKY, Harlem: Th e Making of a Ghetto - Negro New York, 1890–1930. New York, Harper & Row, 2. 
izd., 1971.

24   Gl. L. WACQUANT, “Une ville noire dans la blanche”: le ghetto étasunien revisité. Actes de la recherche en sciences 
sociales: infra.

25   M. HANE, Peasants, Rebels, and Outcastes: Th e Underside in Modern Japan. New York, Pantheon, 1982.
26   G. DEVOS in H. WAGATSUMA (ur.), Japan's Invisible Race: Caste in Culture and Personality. Berkeley, University of 

California Press, 1966.
27   L. WIRTH, Th e Ghetto. op. cit., str. 284–285.
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in getoiziranje (ne)dojemala kot »manifestacijo človeške narave«, virtualno enako razsežno 
kakor »zgodovina migracij«,28 medtem ko je v resnici šlo za docela posebno obliko urba-
nizacije, izkrivljene zaradi asimetričnih oblastnih odnosov med etnorasnimi grupiranji: za 
posebno obliko kolektivnega nasilja, ki se konkretizira v urbanem prostoru in ki ga ta prostor 
konkretizira. Dejstvo, da getoizacija ni »nekontroliran in neintencioniran« proces, kakor 
trdi Robert Park v predgovoru k Ghettu Louisa Wirtha,29 je bilo še posebej v oči bijoče 
dokazano takoj po drugi svetovni vojni, ko je črnski geto v Združenih državah »od zgoraj« 
obnovila država s pomočjo politik javnih stanovanj, urbane prenove in gospodarskega ra-
zvoja obodnih con, ki je merila na utrditev togega ločevanja med Črnci in Belci.30 Zadeva je 
še bolj fl agrantna pri zgledu »kastnih mest«, ki so jih gradile kolonialne oblasti, da bi v pro-
stor vpisale hierarhično etnično organizacijo svojih prekomorskih posesti, denimo v Rabatu 
v Maroku pod francoskim protektoratom ali tudi v Cape Townu, potem ko je Group Area 
Act prišla pod režim južnoafriškega apartheida.31

Priznanje, da je produkt in instrument skupinske oblasti, nam omogoča, da ugoto-
vimo, da je geto v svoji dovršeni obliki institucija z dvema obličjema zato, ker izvršuje na-
sprotne funkcije za oba kolektiva, ki ju povezuje v nesimetrično razmerje odvisnosti. Za 
gospodujočo kategorijo je razlog za njegov obstoj konfi niranje in kontroliranje, kar se kaže 
kot tisto, kar Max Weber imenuje »izključevalno zapiranje« gospodovane kategorije. Za 
slednjo pa je geto instrument integracije in varovanja, kolikor svojim članom omogoča, da 
se znebijo nenehnega stika z gospodujočimi, spodbuja pa tudi konsociacijo in skupnostno 
konstrukcijo znotraj omejene sfere razmerij, ki jih ustvarja. Prisilna osama v razmerju do 
zunanjosti vodi v intenziviranje družbenih menjav in udeležbe v kulturi v notranjosti. Geti 
so produkt gibljive dialektike, nabite z napetostjo med zunanjo sovražnostjo in notranjo afi -
niteto, ki se na ravni kolektivne zavesti izraža z ambivalentnostjo. Tako so evropski Judje si-
cer neprenehoma protestirali zoper to, da so jih namestili v okrožjih paria, vendar zato niso 
bili nič manj globoko navezani na ta okrožja in niso nič manj cenili relativne varnosti, ki so 
jim jo dajala, in tudi posebnih oblik kolektivnega življenja, ki so jih podpirala: frankfurtski 
geto v XVIII. stoletju ni bil »zgolj svet konfi nacije in preganjanja, ampak tudi kraj, kjer so 
bili Judje v celoti, v največji meri, doma«.32 Enako so bili ameriški Črnci zelo ponosni, ker 
so »postavili skupnost po svoji lastni podobi«, čeprav so bili polni zamere, ker so to morali 
narediti zaradi nuje, pod prisilo neomajne izključitve s strani Belcev, ki so si prizadevali, da 
bi se ubranili pred prikaznijo »družbene enakosti«, se pravi konec koncev pred spolno me-
šanostjo.33 [Gl. odlomek na naslednji strani »Ljubim Harlem, ker mi pripada«] 

28  Ibid., str. 285.
29  Ibid., str. VII.
30   A. HIRSCH, Making the Second Ghetto: Race and Housing in Chicago 1940–1970. Cambridge, Cambridge University 

Press (ponatis Th e University of Chicago Press, 1983).
31   J. L. ABU-LUGHOD, Rabat: Urban Apartheid in Marocco. Princeton, Princeton University Press, 1980; J. WE-

STERN, Outcast Cape Town. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1981.
32   R. GAY, Th e Jews of Germany: A Historical Portrait. New Haven, Yale University Press, 1992, str. 67.
33   S. C. DRAKE in H. R. CAYTON, op. cit., str. 115.
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»Ljubim Harlem, ker mi pripada«

Ta občutek, da si doma v okrilju geta, v zavarovanem in varujočem prostoru, je z za-
nosom izražen v podlistku vsakdanjih nezgod, ki jih doživlja Jesseje B. Semple or Simple, 
oseba, ki jo je ustvaril pesnik Langston Hughes, da bi dal glas aspiracijam ameriških Črncev 
v mestih sredi XX. stoletja. Denimo, ko vzklikne o Harlemu: »Tako je poln Črncev, to mi 
daje občutek, da sem varovan. – Pred čim? – pred Belci, pravi Simple. Všeč mi je Harlem, 
ker pripada meni ( ... ) Praviš, da stavbe niso moje. No, prav, pločniki pa so moji – in ne 
drzni si me zmotiti. Sami policaji si ne upajo več reči »Krožite«. Harlemski nemiri so jih 
nekaj naučili.34 ( ... ) Ne bojim se voliti, to je druga reč, zaradi katere ljubim Harlem ( ... ) 
Ljudje so prijateljski v Harlemu. Občutek imam, da imam svet v čutari in zamašek v roki! 
Torej pijmo na zdravje Harlema!«35 

«»It's so full of Negroes, I feel like I got protection« – »From what?« – »From 
white folks«. said Simple. I like Harlem because it belongs to me ( ... ) You say 
the houses ain't mine. Well, the sidewalk is – and don't you push me off . Th e cops 
don't even say, »Move on«, hardly no more. Th ey learned something from them 
Harlem riots ( ... ) Here I'aint scared to vote – that's another thing I like Harlem 
( ... ) Folks is friendly in Harlem. I feel like I got the world in a jug and the stopper 
in my hand! So drink a toast to Harlem!»

Razplesti revščino, segregacijo in etnično razvrščanje

Artikuliranje koncepta geto in to, da natančno opredelimo strukturne in funkcional-
ne razlike med geti in etničnimi četrtmi, omogoča, da razpletemo odnose med getoizira-
njem, urbano revščino in segregacijo. To nas vodi tudi k temu, da osvetlimo vlogo geta kot 
simboličnega inkubatorja in produkcijske matrice omadeževane identitete v Goff manovem 
pomenu.36

1. Revščina je pogosta, vendar izpeljana in spremenljiva značilnost getov: dejstvo, 
da so bili zgodovinsko geti največkrat kraji endemične in velikokrat skrajne bede zaradi 
pomanjkanja prostora, zaradi gostote prebivalstva, zaradi gospodarskega izkoriščanja in 
zaradi slabega ravnanja z njegovimi prebivalci nasploh, ne pomeni, da je geto nujno kraj 
razpleta, niti, da so vsi geti enako brez sredstev. Judengasse v Frankfurtu, vzpostavljena 

34   V letih 1935 in 1943 so prebivalci Harlema vstali zoper rasno izključevanje, ki je postalo nevzdržno zaradi 
gospodarskega poloma velike krize (C. L. GREENBERT, Or Does it Explode? Black Harlem in the Great Depression. 
New York, Oxford University Press, 1991).

35  J. LANGSTONE HUGHES, Simple Stakes a Claim. New York, Harcourt Brace, Jovanovich, 1957, str. 20–21.
36  E. GOFFMAN, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York, Simon & Schuster, 1963.
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leta 1490 in opuščena leta 1811, ni nič manj doživljala obdobij prosperitete kakor obdobja 
pomanjkanja, v njej so bili sektorji izredne blaginje, potem ko so dvorni Judje pomagali me-
stu, da je postalo močno središče trgovine in fi nanc – del prestiža, ki je še zmerom zvezan 
z njim, izvira iz dejstva, da je bilo bivališče prednikov dinastije Rotschild.37 James Veldon 
Johnson vztraja pri dejstvu, da Harlem v letih 1930 ni bil »bedna četrt ali obrobje«, ampak 
»kulturna prestolnica« črne Amerike, v kateri so »prednosti in perspektive za prihodnost, 
namenjene črnemu človeku, večje kakor kjerkoli drugje v deželi«.38 Prav tako je bila »Bron-
zeville« v Chicagu sredi XX. stoletja precej bolj razvita kakor črnske skupnosti na Jugu in je 
dajala zavetje najobsežnejši in najbogatejši afroameriški buržoaziji svojega časa.39 To, ali je 
kak geto reven ali ne, je odvisno od dejavnikov, ki so zanj eksogeni, denimo od demografi je, 
ekologije, politik države in uspešnost obdajajočega gospodarstva.

In narobe, vse revne in podirajoče se urbane cone niso geti. Propadajoče belske četrti v 
mestih, ki jih je prizadejala deindustrializacija na Srednjem vzhodu Združenih držav in v 
britanskih Middlands, opuščena podeželska mesta v nekdanji Vzhodni Nemčiji in v Južni 
Italiji ter zloglasne villas miserias velikega Buenos Airesa na koncu XX. stoletja so ozemlja 
gospodarskega nazadovanja in razkroja delavstva, ne pa etnični vsebniki, ki naj bi neko sku-
pino paria držali v odnosu segregativne podrejenosti.40 To niso geti ne glede na stopnjo re-
vščine razen v povsem metaforičnem pomenu – če bi bile skrajne stopnje revščine dovolj, da 
naredijo geto, tedaj bi cele ploskve nekdanje Sovjetske zveze in večina mest tretjega sveta bili 
orjaški geti. Favelas brazilskih metropol so velikokrat opisane kot domovi, ki so segregirani 
zaradi opustošenosti in dezorganiziranosti, vendar se pri opazovanju izkažejo za delavske 
okraje, ki imajo natanko razslojeno mrežo vezi z bogatimi četrtmi, saj jih oskrbujejo z de-
lovno silo za usluge v gospodinjstvih. Družine, ki živijo v teh neformalnih bivalnih conah, 
enako kakor ranchos v Venezueli in poblaciones v Čilu, pokrivajo lestvico »obarvanih« ka-
tegorij in imajo razprostranjene genealoške povezave s premožnejšimi gospodinjstvi; niso 
»družbeno in kulturno marginalne, temveč so stigmatizirane in izključene iz sklenjenega 
razrednega sistema.«41

Če vsi geti niso revni in če vse revne cone niso geti, potlej ne smemo zreducirati in 
pomešati analize getoiziranja s proučevanjem urbanih bednih četrti in delavskih četrti v 
okrilju mest. To je temeljna napaka, ki jo delajo vsi tisti opazovalci, ki zato, ker imajo v 
glavah megleno podobo ameriškega črnskega geta kot ozemlja urbanega opustošenja, skle-
pajo o »getoiziranju« ljudskih con na urbani periferiji v Evropi, o domnevnem naraščanju 
njihove segregiranosti na podlagi potrjenega naraščanja brezposelnosti in bede ali, še slabše, 

37   L. WIRTH, Th e Ghetto. Op. cit., pogl. 4.
38  J. VELDON JOHNSON, Black Manhattan. New York: Da Capo, [1937] 1981, str. 4.
39  S. DRAKE in H. R. CAYTON, op. cit.
40   Gl., na primer, primer Buenos Airesa, ki ga je analiziral J. AUYERO, Poor People's Politics: Peronist Survival Networks 

and the Legacy of Evita. Durham, Duke University Press, 2000.
41   J. PERLMAN, Th e Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro. Berkeley, University of California 

Press, 1976, str. 195; A. QUIJANO, Notas sobre el concepto da marginalidad social. Santiago (Čile), Commission for 
Latin American Report, 1968.
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prevzamejo bežne vtise njihovih prebivalcev (dovolj je, da ti uporabijo govorico »geta«, da so 
njihove četrti eo ipso geti, zadostovalo bi tudi, da bi spremenili diskurz, pa bi »getoizacijo« 
obrnili v nasprotno smer!).

2. Vsi geti so sicer segregirani, niso pa vsa segregirana območja geti; buržoazna 
okrožja na zahodu Pariza, spodobna primestja, rezervirana za zgornje razrede v Bostonu, 
Bernu ali v Berlinu in gated communities, ki so razsejane po globalnih mestih, kakršna so 
São Paulo, Toronto in Miami, so enolična, če gledamo bogastvo, prihodke, poklice in celo 
etnično sestavo, vendar zato niso geti. Segregacija je v njih docela prostovoljna in stvar odlo-
čitve in prav zategadelj ni ne inkluzivna in ne trajna. Utrjene enklave razkošja zbirajo »var-
nost, osamo, družbeno homogenost, opremljenost in usluge«, ki omogočajo buržoaznim 
družinam, da uidejo temu, kar dojemajo kot »kaos, umazanijo in nevarnosti mesta«.42 Ti 
otočki privilegija rabijo za povečevanje, ne pa za krčenje življenjskih možnosti in za varo-
vanje načinov življenja svojih rezidentov; ovija jih pozitivna aura odličnosti, ne pa občutje 
zavrženosti ali bojazni.

To kaže, da je rezidenčna segregacija sicer nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za getoizi-
ranje. Da bi nastal geto, je najprej potrebno vsiljeno prostorsko konfi niranje, zajeti pa mora 
bolj ali manj vsa območja eksistence, nato pa mora biti še prekrito z razločevalno paleto 
podvojevalnih institucij, ki omogočajo tako ograjeni skupini, da se nadaljuje v mejah oboda, 
ki ji je določen. Če so Črnci edina »hipersegregirana« etnična skupina v okrilju družbe 
Združenih držav, kakor pravita Massey in Denton,43 je tako zato, ker so edina skupnost, 
ki je povezala neprostovoljno segregacijo in organizacijski paralelizem, ki jih je ujel v past 
njihovega lastnega ločenega in inferiornega družbenega kozmosa in ki je vzvratno okrepil 
njihovo rezidenčno osamo.

Dejstvo, da niti neprostovoljna segregacija na dnu urbanega reda ne spoducira eo ipso 
geta, je dokazano z usodo francoskih primestij, ki so v zatonu od leta 1980 naprej. Čeprav 
so bila v javnem diskurzu na široko opisovana in razkričana kot »geti« in čeprav imajo nji-
hovi prebivalci živ občutek, da so bili vrženi v »kazenski prostor«, ki ga preplavljajo dolgčas, 
tesnoba in obup,44 namestitev v teh koncentracijah javnih stanovanj v opuščanju na obodu 
mest temelji predvsem na razredu, ne pa na etnični pripadnosti (v dokaz njihovi prebivalci, 
čeprav so tujci, ki plezajo po lestvici poklicev in dohodkov, sploh nimajo težav, če hočejo 
od tam uiti); iz tega sledi, da so primestja v temelju heterogena na kulturni ravni, saj dajejo 
na modalen način zavetje tako družinam, ki so po rodu francoske, kakor priseljencem, ki 
izhajajo iz dveh ali treh ducatov nacionalnosti; in njihovi prebivalci ne trpijo zaradi insti-
tucionalne podvojitve, ampak, prav narobe, zaradi odsotnosti svoje lastne organizacijske 

42   T. CALDEIRA, City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in São Paulo. Berkeley, University of California Press, 
2000, str. 264–165.

43   D. MASSEY in N. DENTON, American Apartheid: Segregation and the Making of the Undeclass. Cambridge, Harvard 
University Press, 1992.

44   C. PÉTONNET, Espaces habités. Ethnologie des banlieues. Pariz, Galilée, 1982.
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strukture, ki bi jih lahko vzdrževala ob pomanjkanju plačljivih zaposlitev in ustreznih jav-
nih služb. Francoska ljudska primestja so enako kakor britanska in nizozemska inner cities 
in koncentracije priseljencev v urbanizirani Nemčiji in Italiji, sociološko rečeno, anti-geti.45

Na stari celini je le en primer, ki je danes soroden klasični dinamiki getoiziranja v skla-
du s štirimi tukaj specifi ciranimi dimenzijami: Romi v Vzhodni Evropi po zrušitvi družb 
pod sovjetsko hegemonijo in med »tranzicijo« v tržno gospodarstvo.46 Francoski komenta-
torji, ki se – nošeni od političnega razpoloženja in medijskih govoric – vznemirjajo zaradi 
nastajanja tako imenovanih »priseljenskih getov« na kraju in namesto propadajočih dela-
vskih četrti urbanega oboda, povezujejo konceptno zmedo in zgodovinsko amnezijo.

Na eni strani mešajo teritorij revščine (ali propadanje zgrajenega in kolektivne podo-
be) in etnično segmentacijo ter zmotno jemljejo preprosto segregacijo, ki je skupen produkt 
razredne ravni in etno-nacionalnega izvora, za institucionalni paralelizem (katerega odso-
tnost je primerno zakrita z neprebavljivo in neopredeljeno kategorijo »skupnostnosti«). Na 
drugi strani udobno pozabljajo, da so bile etnično zaznamovane populacije, ki so izšle iz 
kolonialnega imperija, prostorsko bolj segregirane v letih 1960 in 1970, kakor so danes, in 
da so tedaj živele vzporedna življenja, vključena v omejen sektor trga za nekvalifi cirano delo 
in v svoje lastne institucije v bidonvilles in v naselja Sonacotre.47 V nasprotju z ameriškim 
črnskim getom gre prav za mešanico avtohtonih in priseljenih populacij v spodnjem delu 
razredne strukture in strukture (družbenih) mest in za korelativno zapolnjevanje disparitet, 
ki jih ločujejo v kontekstu strukturnega in funkcionalnega razkrajanja »delavskih ozemelj«, 
ki so vir napetosti in konfl iktov, ki zdaj zaznamujejo te urbane cone.48 

3. Geti in etnične četrti imajo divergentne strukture in nasprotne funkcije: treba 
je preseči »gradualistično« perspektivo in preiskati posebno razporeditev družbenih od-
nosov ne le v okrilju geta, ampak tudi med getom in etničnimi pregrupiranji ali priseljen-
skimi četrtmi, takimi, kakršne so izoblikovali novi priseljenci v metropole neštetih dežel. 
»Kolonije« tujcev v Chicagu med obema vojnama, ki so jih Robert Park, Ernest Burgess 
in Louis Wirth – in za njimi tradicija, imenovana progresistična (liberal), sestavljena iz 
asimilacionistične sociologije in zgodovinopisja – zmotno dojeli kot belske »gete«, so bile 
razpršene in premične konstelacije, ki so nastale iz kulturne afi nitete in iz družbeno poklic-
ne koncentracije. Segregacija v njih je bila delna in porozna, bila je bolj produkt solidarnosti 
priseljencev in etnične privlačnosti kakor pa vsiljena z nepopustljivo sovražnostjo zuna-
njih skupin. Zategadelj rezidenčna ločitev ni bila na njihovem prebivalstvu uporabljena 

45   L. WACQUANT, Urban Outcasts: Toward a Sociology of Advanced Marginality. Cambridge, Polity Press, 2006. 
46   N. GHEORGHE, Roma-Gipsy Ethnicity in Eastern Europe. Social Research, 1991, letn. 58, št. 4 (zima), str. 829–844; 

I. SELENYI in J. LADANYI, A kirekezstettseg valtozo formai. Budimpešta, Napylag, 2004; J. LADANY in I. SE-
LENYI, La formation d'un sous-prolétariat rom. Actes de la recherche en sciences sociales, dec. 2005, št. 160, str. 66–87.

47   A. SAYAD in É. DUPUY, Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles. Pariz, Autrement, 1995.
48   L. WACQUANT, Urban Outcats: Stigma and Division in the Black American Ghetto and the French Urban Periphe-

ry. International Journal of Urban and Regional Research, 1993 (september), letn. 17, št. 3, str. 366–383.
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ne uniformno in ne togo: leta 1930, ko je povsem črnska Bronzeville dajala zavetje 92 % 
čikaške afroameriške populacije, je bila četrt Little Ireland »etnična brozga« [ethnic hod-
ge-podge] iz 25 narodnosti, sestavljena iz komaj 25 % Ircev, v kateri je živelo smešnih 3 % 
mestnih prebivalcev irskega izvora.49

Še več, razločevalne institucije evropskih priseljenskih institucij so bile obrnjene proti 
zunanjosti: delovale so tako, da so olajševale vključevanje v novo okolje metropole v Zdru-
ženih državah. Ne reproducirajo organizacij iz dežele izvora, nič bolj ne nadaljujejo z druž-
beno osamo in kulturno ločenostjo. Tako so v glavnem usahnile v dveh generacijah, hkrati 
s tem, ko so njihovi uporabniki pridobivali dostop do svojih ameriških ekvivalentov in se 
vzpenjali v razrednem redu, nato pa plezali po lestvici, ki temu redu ustreza50 (o podob-
nem procesu prostorske difuzije zaradi razrednega inkorporiranja poroča Gérard Noiriel v 
zvezi z belgijskimi, italijanskimi, poljskimi in španskimi priseljenci v francoska industrijska 
mesta v prvi polovici XX. stoletja51). Vse te značilnosti so v nasprotju z nepremično rasno 
ekskluzivnostjo in s trajno institucionalno drugačnostjo »črnskega pasu«. Zgled Chicaga 
jasno ilustrira dejstvo, da priseljenska četrt in geto izpolnjujeta dve diametralno nasprotni 
funkciji: prva je odskočna deska proti asimilaciji prek kulturnega priučevanja in družbeno-
prostorske mobilnosti, drugi je »postojanka« materialne in simbolične osamitve, usmerjene 
v disimilacijo. Prvo je mogoče ponazoriti s podobo mostu, drugega s podobo zidu.52

Stroj za produkcijo omadeževanih identitet

Geto ni le konkretno sredstvo in materializacija etnorasnega gospostva s pomočjo pro-
storske segmentacije mesta: sam na sebi je tudi močan stroj za kolektivno identiteto. Dejan-
sko prispeva k vdelavi in k izdelavi same delitve, katere izraz je, in to na dva načina, ki se 
med seboj dopolnjujeta in krepita.

Geto predvsem zaostruje mejo med kategorijo paria in obdajajočo populacijo, tako da 
poglablja družbenokulturni prepad, ki ju ločuje: povzroča, da so njegovi prebivalci objek-
tivno in subjektivno manj podobni drugim urbanim rezidentom, s tem da jih podvrže en-
kratnim razmeram in ravnanju, tako da imajo tipi kognicije in obnašanja, ki jih oblikuje, vse 
možnosti, da jih zunanji opazovalci zaznajo kot nenavadne, eksotične in celo aberantne,53 

49   T. L. PHILPOTT, Th e Slum and the Ghetto: Neighborhood Deterioration and Middle-Class Reform, Chicago 1880–
1930. New York, Oxford University Press, 1987, str. 141–145.

50   H. S. NELLI, Italians in Chicago: A Study in Ethnic Mobility. New York, Oxford University Press, 1970.
51   G. NOIRIEL, Le Creuset français. Pariz, Seuil, 1988.
52   Za demonstracijo globoke divergentnosti med črnskim getom in »kolonijami« evropskih priseljencev v prvi polovici 

XX. stoletja ( Judov iz vzhodnih dežel, Poljakov, Italijanov in Ircev) berite S. LIEBERSON, A Piece of the Pie: Black and 
White Immigrants since 1880. Berkeley, University of California Press, 1980; J. BODNAR, R. SIMON in M. P. WE-
BER, Lives of their Own: Blacks, Italians and Poles in Pittsburg. Urbana, University of Illinois Press, 1982; O. ZUNZ, 
Th e Changing Face of Inequality: Urbanization, Urban Development, and Immigration in Detroit, 1880–1920. Chicago, 
Th e University of Chicago Press, 1986; G. GERSTLE, America Crucible: Race and Nation in the Twentieth Century. 
Princeton, Princeton University Press, 2001, zlasti pogl. 5.

53   R. SENETT, op. cit., str. 7–8.



225
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
2. IZ KRAJINSKE ANTROPOLOGIJE

kar nato napaja predsodke v zvezi z njimi. Poleg tega je geto motor na kulturno izgore-
vanje, ki raztaplja ločitve v okrilju konfi nirane skupine in podžiga njen kolektivni ponos, 
čeprav vsiljuje stigmatizacijo s tem, ki ga obdaja. To, da so prebivalci geta ujeti v prostorsko 
in institucionalno past, zmanjšuje razredne razlike in razjeda kulturne razločke v okrilju 
etnorasnih kategorij v eksilu. Tako je krščanski ostrakizem zvaril skupaj Jude Aškenaze in 
Sefarde znotraj ene same prekrivajoče judovske identitete, zaradi česar so razvili »družben 
tip« in »stanje duha«, ki sta bila skupna vsem getom od enega do drugega konca Evrope.54 
Enako afroameriški geto pospešuje sociosimbolično zlitje Mulatov in Črncev v eno samo 
poenoteno »raso« in iz rasne zavesti dela množični pojav, ki podžiga mobilizacijo skupnosti 
zoper nadaljevanje kastnega izključevanja.55

Kljub temu pa ni mogoče, da ta poenotena identiteta ne bi bila zaznamovana z ambiva-
lentnostjo, kolikor je slej ko prej omadeževana že zgolj s tem, da getoizacija razglaša, da je to, 
kar Weber imenuje »negativno vrednotenje časti«, dodeljeno konfi nirani skupini. Ta zatorej 
teži k temu, da pri svojih članih vzdržuje občutke dvoma vase in sovraštva do sebe, skrivanje 
izvora s pomočjo passing, škodljivo črnjenje svojcev in celo fantazmatsko identifi kacijo z 
gospodujočo skupino.56 In ker je getoizacija tipsko tesno zvezana z etničnostjo, segregaci-
jo in revščino, je težko empirično razločiti, katere izmed kulturnih lastnosti, ki jih kažejo 
prebivalci geta, so »kulturne poteze, lastne getu« (ghetto-specifi c), v nasprotju z lastnostmi, 
ki so izraz razreda, skupnosti ali tipa moškosti.57 Kulturne oblike, skovane v okrilju geta, se 
iztihotapijo prek meja in krožijo v obdajajoči družbi, kjer velikokrat postanejo ostentativna 
znamenja kulturno uporniškega duha in družbene ekscentričnosti – kakor kaže fascinacija 
buržoaznih mladoletnikov vsega sveta nad črnsko ameriškim stilom gangster rap. Zaradi 
tega postane težko vzpostaviti jasen razloček med kulturnimi konstelacijami, ki so zares v 
rabi med prebivalci geta, in javno podobo teh prebivalcev, ki je razširjena v globalni družbi 
(tudi prek tolmačenja v učenih pisanjih).

Produktivno si je predstavljati geto in etnično četrt kot dve idealnotipski konfi guraci-
ji, postavljeni na nasprotni skrajnosti kontinua, vzdolž katerega so lahko razvrščene ali se 
v teku časa premikajo različne skupine glede na intenzivnost, s katero se vektorji stigme, 
prisile, prostorskega konfi niranja in institucionalne podvojitve kristalizirajo in implicirajo 
drug drugega. Tako lahko getoizacijo pojmujemo kot spremenljiv in večnivojski proces, ki 
zahteva primerjalno analizo in empirično specifi kacijo. Lahko se ublaži do take mere, da se 
geto zaradi postopne erozije svojih prostorskih, družbenih in mentalnih meja postopoma 
razpusti v neobvezno etnično koncentracijo, ki učinkuje kot odskočna deska za strukturno 
integracijo in/ali kulturno asimilacijo v okrilju družbene formacije, ki ga obdaja.

54   L. WIRTH, Th e Ghetto, op. cit., str. 71–88; L. WIRTH, Th e Ghetto. v A. J. REISS JR. (ur.), On Cities and Social Life. 
Chicago, Th e University of Chicago Press, [1956] 1964, str. 84–98. 

55  S. C. DRAKE in H. R. CAYTON, op. cit., str. 390.
56  K. B. CLARK, op. cit., str. 63–67.
57   U. HANERZ, Soulside: Inquiries into Ghetto Culture and Community. New York, Columbia University Press, 1969, str. 79.



226
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

Ta shema dobro opisuje pot Chinatowns v Združenih državah od začetka do konca 
XX. stoletja58 in status enklave kubanskih priseljencev v Miamiju, ki je po eksodu iz 
Mariela leta 1980 spodbujala integracijo s pomočjo bikulturnosti.59 Značilna je tudi za 
Kimchee Towns, v okrilju katerih so se zbirali Korejci v metropolitanskih conah Japonske, 
ki kažejo mešanico značilnosti, ko tvorijo hibridno formacijo med getom in etničnim 
grozdom:60 to so kraji zavrženosti, katerih nastanek je posledica sovražnosti in prisile, 
vendar je z leti njihova populacija postala etnično pisana in počasi so Korejcem omogočili 
navezati stik z japonskimi sosedi in se poročati z njimi, prek naturalizacije pa tudi dobiti 
japonsko državljanstvo. Ta shema se tudi dobro prilega tako imenovanemu »gay ghetto«, 
ki bi ga pravilneje označili kot »skoraj etnično skupnost«, ker lahko »večina homose-
ksualnih oseb ostane neopažena in nima nikakršne potrebe konfi nirati se v interakciji 
s  »sebi podobnimi « in nobena izmed njih ni prisiljena stanovati v coni z vidno koncen-
tracijo gay institucij.61 

Dvoplastni značaj geta, ki je hkrati orožje in ščit, pomeni, da se njegova varovalna 
vloga za podrejeno skupino manjša in da jo utegne preplaviti njegova izključevalna modal-
nost, kolikor se stopnje njegove institucionalne popolnosti in avtonomije krčijo. V skrajnih 
primerih, ko njegovi stanovalci izgubijo gospodarsko vrednost za gospodujočo skupino, se 
lahko etnorasna zaprtost intenzivira, kolikor geto rabi le še kot dispozitiv za skladiščenje 
omadeževane skupine ali za to, da jo pripravi za tisto zadnjo obliko ostrakizacije, ki je fi -
zično izničenje. Prvi scenarij ustreza evoluciji ameriškega črnskega »hipergeta« po vrhuncu 
Gibanja za državljanske pravice v 60. letih: ker je izgubil funkcijo rezervoarja nekvalifi cirane 
delovne sile, se je simbiotično navezal na hipertrofi rani zaporski sistem Združenih držav 
s trojnim razmerjem: strukturne homologije, funkcionalnega nadomeščanja in kulturnega 
zlitja.62 Drugi scenarij je tisti, ki ga je udejanjila nacistična Nemčija, ki je med letoma 1939 
in 1944 znova vzpostavila Judenghetto, najprej, da bi Jude osiromašila in zbrala z namenom, 
da jih preseli, pozneje, ko se je množično deportiranje izkazalo za praktično neizvedljivo, da 
jih usmeri v iztrebljevalna taborišča.63 

58   M. ZHOU, Chinatown: Th e Socio-economic Potential of an Urban Enclave. Philadelphia, Temple University Press, 
1992.

59   A. PORTES in A. STEPICK, City on the Edge: Th e Transformation of Miami. Berkeley, University of California Press, 
1993.

60   G. DE VOS in D. CHUNG, Community Life in a Korean Ghetto, v C. Lee in G. de Vos, Koreans in Japan: Ethnic 
Confl icts and Accomodation. Berkeley, University of California Press, 1981, str. 225–251.

61   S. O. MURRAY, Th e Institutional Elaboration of a Quasi-Ethnic Community. International Review of Modern Sociolo-
gy, 9. julij 1979, str.165–177.

62   L. WACQUANT, Deadly Symbiosis: Race and the Rise of Neoliberal Penalty. Cambridge, Polity Press, 2006.
63   Ph. FRIEDMAN, Th e Jewish Ghettos of the Nazi Era.  Roads to Extinction: Essay on the Holocaust. New York Th e 

Jewish Publication Society of America, 1980, str. 59–87; v C. R. Browning, Nazi Ghettoisation Policy in Poland, 1939–
1941. Central European History, 1986, letn. 19, št. 4, str. 343–368.
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Neovirano intenziviranje njegove izključevalne dinamike sugerira, da bi geto pridobil, 
če ga ne bi preučevali po analogiji z bednimi četrtmi (slums), ljudskimi četrtmi in prise-
ljenskimi enklavami, ampak v okviru, kamor sodijo tudi rezervat, taborišče beguncev in 
zapor, tj. kolikor je zastopnik splošnejšega razreda institucij za zadrževanje razlaščenih in 
onečaščenih skupin. Nobeno naključje ni, da so bili Bridewell v Londonu (1555), Zuchthaus 
v Amsterdamu (1654) in Hospital général v Parizu (1656), zasnovani za to, da bi v njih s 
pomočjo inkarceracije privzgojili disciplino mezdnega dela delazmožnim klatežem, bera-
čem in drugim hudodelcem, iznajdeni v isti dobi kakor judovski geto. Prav tako ne, da so 
raztezajoča se begunska taborišča v Ruandi, v Šri Lanki in na zasedenih palestinskih oze-
mljih sorodna doslej nevidenemu križanju med geti v evropskem poznem srednjem veku in 
orjaškimi gulagi.
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III. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI
IN STRATEGIJAH POZABE

Maurice Halbwachs

KOLEKTIVNA MEMORIJA 
IN INDIVIDUALNA MEMORIJA*1

(Prevedel Drago B. Rotar)

SOOČANJA

Na pričevanja se bomo sklicevali zato, da okrepimo ali razveljavimo, a tudi da dopol-
nimo to, kar vemo o dogodku, o katerem smo že na neki način informirani, čeprav nam 
precej okoliščin ostaja nejasnih. Prva priča, na katero se lahko zmeraj sklicujemo, pa smo mi 
sami. Ko neka oseba pravi: »Ne verjamem svojim očem,« čuti, da sta v njej dve bitji: prvo, 
občutljivo bitje, je kakor priča, ki poroča o tem, kar je videla, pred jazom, ki tokrat ni videl, 
je pa morebiti videl nekoč in si morebiti tudi ustvaril mnenje ter se pri tem opiral na pri-
čevanja drugih. Tako nam tisto, kar zaznamo, ko se vrnemo v mesto, kjer smo že pred tem 
bili, pomaga obnoviti sliko, od katere smo precej delov pozabili. To, kar vidimo danes, se 
umesti v okvir naših starih spominov, vendar se, v nasprotni smeri, tudi ti spomini prilago-
dijo skupku naših sedanjih zaznavanj. Videti je, kakor da soočamo več pričevanj. Prav zato, 
ker se navzlic nekaterim divergencam v glavnem ujemajo, lahko rekonstruiramo skupek 
spominov tako, da ga prepoznamo.

Če pa se lahko opremo ne le na svoj spomin, ampak tudi na spomine drugih, bo naše 
zaupanje v naše spominjanje večje, kakor da se ena in ista izkušnja ne bi znova začenjala z 
eno, temveč z več osebami. Ko srečamo prijatelja, od katerega nas je ločilo življenje, sprva 
nekoliko težko spet navežemo stik z njim. Ali ne pridemo kmalu do tega – ko smo skupaj 
omenili različne okoliščine, ki se jih vsak izmed naju spomni in ki niso enake, čeprav se 
nanašajo na iste dogodke – da skupaj mislimo in se spominjamo, in ali ne postanejo pre-
tekla dejstva bolj razločna, ali ne mislimo, da jih oživljamo z večjo močjo, ker si jih več ne 
reprezentiramo sami in ker jih vimo zdaj, kakor smo jih videli nekoč, hkrati s svojimi očmi 
in z očmi nekoga drugega?

*   Prevod 1. poglavja iz dela M. HALBWACHS, La mémoire collective. Pariz, PUF, 1950. Konceptna pertinenca v Halb-
wachsovi aksiomatiki (razlikovanje med spominom/souvenir in memorijo/mémoire) je v ohranjena v vseh Halbwachso-
vih prevodih na tem mestu, kar ne drži za izdajo pri Studia humanitatis leta 2001 in njene morebitne ponatise, kjer je 
urednica Neda Pagon neavtorizirano in diletantsko posegla v prevajalčev tipkopis in s tem uničila pomembna intelektu-
alna prizadevanja francoskega avtorja.
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Toda naši spomini ostanejo kolektivni in nam jih priklicujejo drugi celo tedaj, ko gre 
za dogodke, v katere smo bili vmešani zgolj mi, in za predmete, ki smo jih videli zgolj mi. 
V resnici namreč nikoli nismo sami. Ni potrebno, da so navzoči drugi ljudje, ki se mate-
rialno ločijo od nas: zmerom namreč nosimo s seboj in v sebi nekaj oseb, ki se ne mešajo 
med seboj. Prvič sem prišel v London in se tam večkrat sprehajal, enkrat z enim, drugič z 
drugim tovarišem. Enkrat je to bil arhitekt, ki me je opozarjal na stavbe, njihove proporce, 
njihove dispozicije. Drugič je bil zgodovinar: zvedel sem, da je bila ta in ta ulica trasirana 
v tem obdobju, da se je v tej in tej hiši rodil znan mož, da so se tu in tam zgodili omembe 
vredni dogodki. S slikarjem sem občutljiv za tonalnost parkov, za linijo palač, cerkva, za igro 
svetlobe in sence na zidovih in fasadah Westminstra, Templja, na Temzi. Trgovec, poslov-
než me je odvedel na obljudene poti v Cityju, me ustavljal pred trgovinami, knjigarnami in 
veleblagovnicami. A tudi če ne bi hodil ob nekom, bi bilo dovolj, da bi prebral opise mesta, 
zapisane iz vseh teh različnih zornih kotov, če bi mi svetovali, naj si ogledam te plati, še bolj 
preprosto, če bi proučil načrt mesta. Domnevajmo, da sem se sprehajal povsem sam. Mar 
bomo rekli, da lahko s tega sprehoda lahko ohranim zgolj individualne spomine, ki so zgolj 
moji? Pa vendarle sem se sprehajal le navidez sam. Ko sem šel mimo Westminstra, sem 
pomislil na to, kar mi je o njem povedal prijatelj zgodovinar (ali, kar je isto, na to, kar sem 
o njem prebral v neki zgodovini). Ko sem šel čez most, sem opazoval perspektivni učinek, 
na katerega me je opozoril prijatelj slikar (ali ki me je zbodel na neki sliki ali na nekem 
bakrorezu). Usmerjal sem se tako, da sem se z mislijo opiral na načrt. Ko sem bil prvič v 
Londonu, me je pred Saint Paulom ali pred Mansion House, na Strandu, v okolici Court's 
of Law veliko vtisov spominjalo na Dickensove romane, ki sem jih bral v otroštvu: tam sem 
se potemtakem sprehajal z Dickensom. Za vse te trenutke, za vse te okoliščine ne morem 
reči, da sem bil v njih sam, da sem razmišljal sam, ker sem se v mislih postavil v to in to 
skupino, tisto, ki sem jo sestavljal z arhitektom in mimo njega s tistimi, ki jih je on zgolj 
interpretiral zame, s slikarjem (in njegovo skupino), z geometrom, ki je narisal načrt, ali z 
romanopiscem. Drugi ljudje so imeli spomine skupaj z menoj. Še precej več, pomagajo mi, 
da si jih prikličem: da bi se bolje spominjal, se obrnem k njim, za trenutek se postavim v 
njihov zorni kot, se vrnem v njihovo skupino, katere del sem še naprej, saj še doživljam njen 
impulz, v sebi pa najdem precej idej in mišljenjskih načinov, do katerih se ne bi vzdignil sam 
in prek katerih ostajam v stiku z njimi.

POZABA ZARADI LOČITVE OD SKUPINE

Tako za potrditev ali priklicevanje kakega spomina priče v običajnem pomenu izraza, 
to se pravi, posamezniki, navzoči v materialni in čutni obliki, niso potrebni.

Sicer pa to nikakor ne bi bilo dovolj. Res se zgodi, da ena ali več oseb, s tem da zdru-
žijo svoje spomine, lahko zelo natančno opiše dejstva ali predmete, ki smo jih videli hkrati 
z njimi, in celo obnovi cel niz naših dejanj ali besed v določenih okoliščinah, ne da bi se 
mi od vsega tega spominjali česarkoli. To je, denimo, dejstvo, katerega realnost ni sporna. 
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Dajejo nam zanesljive dokaze, da se je tak dogodek zgodil, da smo bili pri njem navzo-
či, da smo se ga dejavno udeležili. Kljub temu nam ta prizor ostaja tuj, kakor da bi našo 
vlogo v njem odigrala povsem druga oseba. Če povzamemo zgled, ki nam je bil postavljen 
nasproti, je bilo v našem življenju določeno število dogodkov, za katere je bilo nemogoče, 
da se ne bi zgodili. Gotovo je, da je nekoč bil dan, ko sem bil prvič v liceju, dan, ko sem prvič 
vstopil v razred, v četrtem letniku, v tretjem itn. Kljub temu se znajdem pred abstraktnim 
podatkom, s katerim ne morem spraviti v zvezo nobenega živega spomina, čeprav je to dej-
stvo mogoče lokalizirati v času in prostoru, četudi bi mi starši ali prijatelji o njem podrobno 
pripovedovali: ničesar se ne spominjam. In ne prepoznam kakega kraja, kjer sem enkrat ali 
večkrat zagotovo bil, kake osebe, ki sem jo zagotovo srečal. Pa vendar obstajajo priče. Ali 
je potemtakem njihova vloga postranska in dopolnilna, saj mi sicer nedvomno pomagajo 
precizirati in dopolniti spomine, vendar s pogojem, da se ti najprej pojavijo, to se pravi, da 
so se ohranili v mojem duhu? Toda to ni nekaj, čemur bi se morali čuditi. Ni dovolj, da sem 
bil navzoč pri kakem prizoru, katerega gledalci ali igralci so bili drugi ljudje, ali da sem v 
njem sodeloval, da bi pozneje, ko ga bodo omenjali vpričo mene, ko kos za kosom obnovijo 
njegovo podobo v mojem duhu, ta umetna konstrukcija oživela in dobila obličje nečesa ži-
vega in da bi se podoba preobrazila v spomin. Res je, da take podobe, ki nam jih vsiljuje naše 
okolje, precej pogosto spremenijo vtis, ki smo ga lahko ohranili od starega dejstva, od nekoč 
znane osebe. Zgodi se, da te podobe netočno reproducirajo preteklost in da je element ali 
delček, ki smo ga pred tem imeli v duhu, bil njun bolj pravilen izraz: nekaterim pravilnim 
spominom se tedaj doda kompaktna gmota fi ktivnih spominov. Narobe pa se tudi lahko 
zgodi, da se edino pričevanja drugih pravilna in da popravljajo in okrepijo naš spomin, 
hkrati pa se vanj inkorporirajo. V prvem in drugem primeru se podobe tako tesno zlivajo s 
spomini oziroma se zdi, da si pri njem sposojajo substanco zato, ker naša memorija ni bila 
kakor tabula rasa in ker se počutimo zmožne, da v njem kakor v motnem ogledalu s svojimi 
lastnimi močmi opazimo nekaj potez in nekaj obrisov (nemara iluzornih), ki nam podajajo 
podobo preteklosti. Enako kakor moramo v nasičeno okolje vnesti jedro, da kristalizira, 
tako moramo v ta skupek nam zunanjih pričevanj dodati nekakšno seme rememoracije, 
da se sprime v konsistentno gmoto spominov. Če pa se, narobe, zdi, da ta prizor ni, kakor 
pravimo, zapustil nobene sledi v naši memoriji, to se pravi, če se v odsotnosti teh prič čuti-
mo docela nezmožne, da bi rekonstruirali katerikoli njegov del, nam lahko tisti, ki ga bodo 
opisovali, naslikajo živo sliko, vendar to nikoli ne bo spomin.

Ko pravimo, da nas pričevanje ne bo ničesar spomnilo, če v našem duhu ni ostala nobe-
na sled preteklega dogodka, ki naj bi ga evocirali, sicer ne mislimo, da bi se moral spomin ali 
da bi se moral kateri izmed njegovih delov kot tak obdržati v nas, ampak zgolj to, da smo od 
trenutka, ko smo mi in priče deli iste skupine in skupaj mislimo v določenih odnosih, ostali 
v stiku s to skupino in smo se ostali zmožni identifi cirati z njo in svojo preteklost zliti z nje-
no. Lahko bi enako dobro rekli: potrebno je, da od tistega trenutka nikakor nismo izgubili 
ne navade ne moči misliti in se spominjati kot člani skupine, katere del smo ta priča in mi, 
to se pravi, s tem, da se postavimo na njeno zorno točko in da uporabljamo vse pojme, ki so 
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skupni njenim članom. Denimo, profesor, ki je deset ali petnajst let poučeval na nekem lice-
ju. Sreča nekega izmed svojih nekdanjih učencev, pa ga komaj prepozna. Ta govori o svojih 
nekdanjih tovariših. Spominja se mest, ki so jih zasedali v različnih klopeh v razredu. Ome-
nja kup dogodkov šolske vrste, ki so se zgodili v tem razredu, uspehe teh ali teh, čudaštva 
ali lahkomiselnosti drugih, nekatere dele pouka, nekatere razlage, ki so posebno presenetile 
ali zanimale učence. Vendar se prav lahko zgodi, da se profesor vsega tega sploh ne spominja. 
Kljub temu se njegov učenec ne moti. Sicer pa je precej gotovo, da je imel profesor vse dni 
tistega leta v duhu močno navzočo sliko, ki mu je predstavljala učence skupaj in fi ziognomi-
jo slehernega izmed njih ter vse te dogodke ali incidente, ki spreminjajo, pospešujejo, lomijo 
ali upočasnjujejo ritem življenja v razredu in povzročajo, da ima razred zgodovino. Kako je 
vse to pozabil? In kako je mogoče, da – razen maloštevilnih precej nejasnih reminiscenc – 
besede nekdanjega učenca v njegovi memoriji ne zbudijo nobenega odmeva? Zato, ker je 
skupina, ki jo tvori razred, bistveno kratkotrajna, vsaj če menimo, da razred vsebuje učitelja 
hkrati z učenci, in ni več ista, ko učenci, nemara isti, preidejo iz enega razreda v drugi in se 
znajdejo v drugih klopeh. Po končnem letu se učenci razpršijo in ta določeni in posebni ra-
zred se ne bo nikoli več znova oblikoval. Kljub temu pa je treba ločiti. Za učence bo še nekaj 
časa živel; vsaj pogosto bodo imeli priložnost, da nanj pomislijo in se ga spominjajo. Ker so 
skoraj enako stari, ker morebiti sodijo v ista družbena okolja, ne bodo pozabili, da so se zbli-
žali pod istim učiteljem. Pojmi, ki jim jih je ta prenesel, nosijo njegov odtis; pogosto bodo, 
ko bodo na tak pojem pomislili, skozenj in onkraj njega opazili učitelja, ki jim ga je razodel, 
in svoje sošolce, ki so ga prejeli hkrati s njimi. Za učitelja pa bo povsem drugače. Ko je bil v 
razredu, je izvrševal svojo funkcijo: tehnična plat njegove dejavnosti je enako brez odnosa 
do tega izmed njegovih razredov kakor do katerega drugega. Dejansko se, ko profesor iz 
leta v leto poučuje isti razred, nobeno izmed teh let poučevanja ne postavlja enako nasproti 
vsem drugim, kakor se učencem vsako izmed njihovih licejskih let. Njegovo poučevanje, 
njegove spodbude, njegove graje, vse do izrazov simpatij za katerega izmed njih, njegovi gibi, 
njegov naglas, celo njegove šale, ki so za učence novi, nemara zanj ne pomenijo kaj drugega 
kakor niz običajnih dejanj in obnašanj, ki pa izhajajo iz njegovega poklica. Nič od vsega 
tega ne more ustvariti skupka spominov, ki bi se bolj nanašali na ta kakor na katerikoli drug 
razred. Ne obstaja nobena trajna skupina, katere član bi bil profesor še naprej in na katero 
bi imel priložnost znova pomisliti in v katere zorno točko bi se lahko znova postavil, da bi 
se z njo spominjal preteklosti.

Toda tako je zmerom, kadar drugi za nas rekonstruirajo dogodke, ki smo jih preživeli 
z njimi, ne da bi mi mogli v sebi poustvariti občutja že videnega. Med temi dogodki, tistimi, 
ki so bili vanje vmešani, in nami dejansko obstaja diskontinuiteta, ne le zato, ker skupina, 
v okrilju katere smo jih zaznavali, materialno več ne obstaja, ampak zato, ker nanje nismo 
več mislili in ker nimamo nobenega sredstva, da bi rekonstruirali njihovo podobo. V naših 
očeh je bil sleherni član te družbe opredeljen s svojim mestom v skupku drugih, ne pa z 
nam neznanimi odnosi do drugih okolij. Vsi spomini, ki so lahko nastali znotraj razreda, 
so se opirali drug na drugega, ne pa na zunanje spomine. Trajanje takega memorije je bilo 
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potemtakem po sili razmer omejeno na trajanje skupine. Če so kljub temu ostale priče, če 
se, denimo, nekdanji učenci spominjajo in lahko poskušajo svojega profesorja spomniti na 
tisto, česar se ne spominja, so zato, ker so znotraj razreda z nekaj tovariši ali pa zunaj razre-
da s starši tvorile ožje majhne skupnosti in ker so dogodki v razredu zadevali tudi te manjše 
družbe, v njih odmevali in pustili sledi. Toda profesor je bil iz njih izključen, če pa so ga člani 
teh družb prištevali medse, sam o tem ni vedel ničesar.

Mar se dejansko ne zgodi velikokrat, da si nekdo v vsakršnih družbah, ki jih ljudje obli-
kujejo med seboj, ne predstavlja prav mesta, ki ga zaseda v mišljenju drugih, in da je ta razno-
likost zornih točk vir številnih nesporazumov in razočaranj? V redu afektivnih razmerij, kjer 
igra imaginacija tako vlogo, je človeško bitje, ki je zelo ljubljeno, ki pa umerjeno ljubi, velikokrat 
precej pozno opozorjeno ali pa se morebiti nikoli ne zave pomembnosti, ki so jo pripisovali 
njegovim najmanjšim dejanjem, njegovim najnepomembnejšim besedam. Tisti, ki je najbolj 
ljubil, bo pozneje spominjal drugega na izjave, obljube, ki se jih ta sploh ne spominja. Ne 
gre vselej za učinek nestanovitnosti, nezvestobe, lahkoživosti. Bil pa je veliko manj od drugih 
angažiran v tej družbi, ki je temeljila na neenako porazdeljenem čustvu. Tako bi bil zelo po-
božen človek, čigar življenje pa je bilo zgolj zgledno in ki so ga sanktifi crali po smrti, močno 
presenečen, če bi se vrnil v življenje in lahko prebral svojo legendo: kljub temu so legendo s 
pomočjo skrbno ohranjenih spominov sestavili in z vero napisali tisti, med katerimi je potekal 
del njegovega življenja, o katerem so pripovedovali. V tem primeru je verjetno, da se precej 
zbranih dogodkov, ki jih svetnik ne bi prepoznal, ni zgodilo; obstajajo pa tudi taki, ki ga sploh 
ne bi začudili, ker je svojo pozornost zbral ob notranji podobi Boga, in ki so jih opazili tisti, ki 
so ga obdajali, ker se je njihova pozornost fi ksirala predvsem nanj.

Lahko pa se za trenutek toliko kakor drugi ali celo bolj kakor drugi zanimamo za ta 
in ta dogodek, pa vendarle ne ohranimo nobenega spomina nanj, tako da ga ne prepozna-
mo, ko nam ga opisujejo, ker smo, po trenutku, ko se je bil zgodil, izstopili iz skupine, ki 
ga je opazila, in se vanjo nismo več vrnili. Obstajajo osebe, o katerih pravijo, da so zmeraj 
v sedanjosti, to se pravi, da jih zanimajo zgolj stvari in osebe, med katerimi so trenutno in 
ki so v odnosu s sedanjim predmetom svoje dejavnosti, zaposlitve ali razvedrila. Ko je kaka 
zadeva opravljena, potovanje končano, ne mislijo več na tiste, ki so bili njihovi družabniki 
ali tovariši. Takoj jih zagrabijo drugi interesi, takoj se angažirajo v drugih skupinah. Neka-
kšen življenjski nagon jim veleva, da svoje mišljenje usmerijo proč od vsega, kar bi ga lahko 
odvračalo od tega, s čimer se trenutno ukvarjajo. Včasih so okoliščine take, da se te osebe 
nekako vrtijo v istem krogu in prehajajo od skupine do skupine kakor v tistih starih plesnih 
fi gurah, v katerih nenehno zamenjejo soplesalce, pa se vendarle v precej kratkih presledkih 
vračajo k istemu. Tedaj jih izgubljajo le zato, da bi jih znova našli, ker pa se ista zmožnost 
pozabe izmenoma udejanja na stroške in v prid sleherne izmed skupin, skozi katere gredo, 
lahko rečemo, da jih najdejo vse. Zgodi pa se tudi, da gredo po poti, ki ne seka več poti, ki 
so jo zapustili, in ki jih celo čedalje bolj oddaljuje. Če tedaj pozneje srečamo člane družbe, 
ki nam je postala do take mere tuja, se lahko znajdemo sredi njih, pa z njimi ne bomo mogli 
obnoviti stare skupine. Tako je, kakor da bi stopili na cesto, po kateri smo nekoč potovali, 
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vendar od strani, kakor da bi jo gledali iz zornega kota, iz katerega je nikoli nismo zaznali. 
Njene različne podrobnosti postavimo v drug skupek, vzpostavljen z našimi trenutnimi 
reprezentacijami. Zdi se, da smo prišli na novo cesto. Podrobnosti bi dejansko dobile stari 
pomen le v odnosu do povsem drugega skupka, ki ga naše mišljenje več ne zajema. Lahko 
nas spomnijo na vse podrobnosti in njihovo medsebojno razvrstitev. Izhajati pa bi morali 
iz skupka. Tega pa več ne moremo, ker smo že dolgo od njega oddaljeni in ker bi se morali 
vrniti predaleč nazaj.

Tukaj se vse dogaja kakor pri tistih primerih patološke amnezije, ki se nanašajo na 
dobro opredeljen in omejen skupek spominov. Ugotovili so, da je posledica cerebralnega 
pretresa ta, da pozabimo, kar se je zgodilo v celem obdobju, v glavnem pred pretresom, do 
nekega datuma v preteklosti, medtem ko se spominjamo vsega drugega. Ali pa pozabimo 
celo kategorjo spominov iste vrste ne glede na obdobje, ko smo jih pridobili: denimo vse, kar 
vemo o kakem tujem jeziku in zgolj o tem jeziku. Iz fi ziološkega zornega kota tega po vsem 
videzu nikakor ni mogoče razložiti s tem, da naj bi bili spomini iz istega obdobja ali iste 
vrste lokalizirani v določenem delu možganov, ki bi bil edini poškodovan; pač pa mora biti 
cerebralna funkcija spomina prizadeta v celoti. Možgani tedaj prenehajo opravljati nekatere 
operacije, in zgolj te, enako kakor opešan organizem za nekaj časa ni več zmožen bodisi ho-
diti, bodisi govoriti, bodisi asimilirati hrane, čeprav so se vse druge funkcije ohranile. Lahko 
pa bi tudi dejali, da je tisto, kar je prizadeto, nasplošno zmožnost stopiti v stik s skupinami, 
iz katerih je sestavljena družba. Tedaj se ločimo od ene ali nekaterih izmed njih in zgolj od 
teh. Ves skupek spominov, ki jih imamo skupaj z njimi, nenadoma izgine. Pozabiti obdobje 
svojega življenja pomeni izgubiti stik s tistimi, ki so nas tedaj obdajali. Pozabiti tuj jezik 
pomeni ne biti več zmožen razumeti tiste, ki se naslavljajo na nas v tem jeziku ne glede na 
to, ali so žive in navzoče osebe ali avtorji, katerih dela prebiramo. Ko se obrnemo k njim, se 
postavimo v določeno držo, enako kakor v navzočnosti kateregakoli človeškega skupka. Ni 
več odvisno od nas, da se postavimo v to držo in se obrnemo k tej skupini. Zdaj utegnemo 
srečati nekoga, ki nam bo jamčil, da smo se res naučili tega jezika in ob listanju svojih knjig 
in zvezkov bomo lahko na sleherni strani našli zanesljive dokaze za to, da smo prevedli to 
in to besedilo, da smo znali uporabljati ta in ta pravila. Nič od vsega tega ne bo dovolj, da 
bi obnovili pretrgani stik med nami in vsemi tistimi, ki se izražajo ali so pisali v tem jeziku. 
Zato, ker nimamo več dovolj moči za pozornost, da bi ostali hkrati v odnosu s to skupino 
in z drugimi skupinami, s katerimi smo nedvomno tesneje in bolj aktualno povezani. Sicer 
pa se sploh ni treba čuditi zaradi tega, ker se ti spomini tako vsi hkrati opuščajo in ker 
se opuščajo zgolj oni. Neodvisen sistem namreč tvorijo zato, ker so spomini iste skupine, 
zvezani drug z drugim in nekako oprti drug na drugega, in ker je ta skupina jasno ločena 
od vseh drugih, tako da je mogoče hkrati biti v vseh drugih skupinah in zunaj te skupine. 
Manj nenadoma in manj surovo, brez kakršnih koli patoloških motenj se oddaljujemo in se 
polagoma izoliramo od nekaterih okolij, ki nas ne pozabljajo, mi sami pa nanje ohranjamo 
zgolj nejasen spomin. V občih terminih lahko še zmerom opredelimo skupine, v katere smo 
bili vpleteni. Toda ne zanimajo nas več, ker nas vse v sedanjosti od njih odmika.
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NUJNOST AFEKTIVNE SKUPNOSTI

Zdaj domnevajmo, da smo potovali s skupino tovarišev, ki jih nato nismo več videli. 
Naše mišljenje je bilo tedaj hkrati zelo blizu njih in zelo daleč od njih. Kramljali smo z njimi. 
Skupaj z njimi smo ze zanimali za podrobnosti poti in za različne dogodke na poti. Toda 
hkrati so naše refl eksije ubirale poti, o katerih oni niso ničesar vedeli. S seboj smo dejansko 
nosili čustva in ideje, ki so izvirali iz drugih, realnih ali imaginarnih, skupin: notranje smo 
se pogovarjali z drugimi osebami; ko smo potovali skozi tisto deželo, smo jo v mislih naselili 
z drugimi bitji: neki kraj, neka okoliščina sta tedaj v naših očeh dobila vrednost, ki je nista 
mogla imeti za tiste, ki so nas spremljali. Pozneje bomo morebiti srečali koga izmed njih in 
namigoval bo na posebnosti tega potovanja, ki se jih spominja in ki bi se jih morali spomi-
najti tudi mi, če bi ostali v odnosu s tistimi, ki so potovali skupaj z nami in ki so o njih med 
seboj o njih pogosto govorili. Mi pa smo pozabili vse, kar omenja in kar si zaman prizadeva, 
da bi se tega spomnili. Zato pa se spominjamo tega, kar smo občutili, ne da bi drugi o tem 
kaj vedeli, kakor da bi se ta zvrst spominov globlje vtisnila v našo memorijo, ker je zadevala 
zgolj nas. Tako v tem primeru na eni strani pričevanja drugih ne morejo obnoviti našega 
opuščenega spomina; na drugi strani pa se bomo navidez brez opore drugih spomnili vtisov, 
ki jih nismo sporočili nikomur.

Ali iz tega izhaja, da je individualna memorija, kolikor se kot taka postavlja nasproti 
kolektivni memoriji, nujen in zadosten pogoj za priklicevanje in prepoznavanje spominov? 
Nikakor ne. Ta prvi spomin je namreč opuščen, ne moremo ga več najti zato, ker že dolgo 
časa nismo več del skupine, v katere memoriji se je ohranil. Da bi si lahko naša memorija po-
magala z memorijami drugih, ni dovolj, da nam drugi navajajo svoja pričevanja: potrebno je 
še, da se ni nikoli prenehala usklajevati z njihovimi memorijami in da obstaja dovolj stičnih 
točk med njo in drugimi, da bi se spomin, na katerega nas opozarjajo, lahko rekonstruiral 
na skupni podlagi. Ni dovolj, da kos za kosom rekonstruiramo podobo nekega preteklega 
dogodka, da bi dobili spomin. Potrebno je, da se ta rekonstrukcija izvrši na podlagi skupnih 
podatkov ali pojmov, ki so tako v našem duhu kakor v duhovih drugih, ker neprenehoma 
prehajajo od drugih k prvemu in narobe, to pa je mogoče le, če so bili del in so še naprej 
del ene in iste družbe. Le tako lahko razumemo, da je kak spomin lahko prepoznan in re-
konstruiran. Malo mi je mar, če druge še obvladuje čustvo, ki sem ga nekoč občutil skupaj 
z njimi, danes pa ga več ne občutim? Ne morem ga več obuditi v sebi, ker že dolgo časa ne 
obstaja nič skupnega med menoj in mojimi nekdanjimi tovariši. Ne smem zameriti ne svoji 
ne njihovi memorji. Toda širša kolektivna memorija, ki je vsebovala hkrati mojo in njihovo, 
je izginila. Prav tako se včasih ljudje, ki so jih včasih držale blizu potrebe skupnega dela, 
vdanost nekomu, vpliv nekoga, umetniška preokupacija itn., nato ločijo v več skupin: vsaka 
izmed teh skupin je preozka, da bi obdržala vse, kar je zasedalo mišljenje stranke, literarnega 
krožka, religioznega zbora, ki jih je nekoč vse obdajal. Navežejo se tudi na en aspekt tega 
mišljenja in obdržijo spomin zgolj na del te dejavnosti. Od tod več slik skupne preteklosti, 
ki se ne ujemajo in od katerih nobena ni zares pravilna. Dejansko nobena izmed skupin 
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od trenutka, ko se se ločile, ne more reproducirati vse vsebine nekdanjega mišljenja. Če zdaj 
te dve izmed teh obnovita stik, jim za to, da bi se razumeli, se med seboj sporazumevali in 
vzajemno potrjevali spomine iz te preteklosti skupnega življenja, manjka prav zmožnost, 
da bi pozabili pregrade, ki ju ločujejo v sedanjosti. Obremenjuje ju nesporazum kakor dva 
človeka, ki se znova srečata in ki, kakor pravimo, ne govorita več istega jezika. Niti dejstvo, 
da smo obdržali spomin na vtise, ki jih nihče izmed naših tedanjih tovarišev ni mogel po-
znati, ni nikakršen dokaz za to, da lahko naša memorija zadošča in da se ji ni treba vselej 
opirati na memorijo drugih. Domnevajmo, da smo se v trenutku, ko smo se odpravili na 
pot z družbo prijateljev, znašli v primežu žive preokupacije, ki je niso poznali: ker nas je 
prevzemala neka ideja ali neko čustvo, se je vse, kar nas je zbodlo v oči ali v ušesa, naneslo 
nanjo: svojo skrivno misel smo hranili z vsem, kar se je v polju naše percepcije lahko nanjo 
navezalo. Bilo je, kakor da nismo zapustili bolj ali manj oddaljene skupine človeških bitij, s 
katero so nas povezovala naša premišljevanja; vanje smo inkorporirali vse elemente novega 
okolja, ki so se jim lahko priličila; to okolje, obravnavano samo na sebi in iz zornega kota 
naših tovarišev, smo kljub temu zaznavali s svojim najšibkejšim delom. Če pozneje pomisli-
mo na to potovanje, ne moremo reči, da se postavljamo na zorno točko tistih, ki so potovali 
skupaj z nami. Tako kadar prvič vstopimo v neko sobo, ko se noči, vidimo stene, pohištvo 
in vse predmete potopljene v poltemo, ostanejo te fantastične ali skrivnostne oblike v naši 
memoriji kot komaj realen okvir za občutek vznemirjenosti, presenečenja ali žalosti, ki nas 
je spremljal v trenutku, ko smo jih uzrli. Ni dovolj, da znova vidimo sobo o belem dnevu, 
da se jih spomnimo: hkrati bi morali misliti na svojo žalost, svoje presenečenje, na svojo 
vznemirjenost. Je potemtakem vpričo teh stvari naša osebna reakcija te stvari za nas do 
take stopnje transfi gurirala? Da, če že hočemo, vendar s pogojem, da ne pozabimo, da naše 
najbolj osebne misli in čustva izvirajo iz določenih družbenih okolij in okoliščin in da je 
kontrastni učinek posledica tega, kar iščemo v teh predmetih, ne tistega, kar v njih vidijo 
tisti, ki so jih bili vajeni, ampak tega, kar se navezuje na preokupacije drugih ljudi, katerih 
mišljenje se hkrati z nami prvič ukvarja s to sobo.

O MOŽNOSTI DOSLEDNO INDIVIDUALNE MEMORIJE

Če je ta analiza pravilna, bi rezultat, h kateremu nas vodi, morebiti omogočil, da od-
govorimo na najbolj resen in poleg tega najbolj naraven očitek, ki se mu izpostavljamo, ko 
trdimo, da se spominjamo zgolj s pogojem, da se postavimo na zorno točko ene ali več sku-
pin in da se znova postavimo v enega ali več tokov kolektivnega mišljenja.

Morebiti bodo bralci soglašali, da veliko spominov znova nastopi, ko nas nanje opo-
mnijo drugi ljudje; soglašali bodo celo, da lahko, kadar ti ljudje sploh niso materialno nav-
zoči, govorimo o kolektivni memoriji, ko omenimo dogodek, ki zaseda mesto v življenju 
naše skupine in ki smo ga upoštevali, ki ga zdaj še zmerom upoštevamo v trenutku, ko se ga 
spominjamo iz zornega kota te skupine. Imamo kajpada pravico, da nam naklonijo to drugo 
točko, saj je taka mentalna drža mogoča le pri človeku, ki je del ali je bil del kake družbe 
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in ker vsaj na daljavo še zmeraj doživlja njen impulz. Dovolj je, da lahko mislimo na neki 
predmet zgolj zato, ker se vedemo kot član skupine, da je pogoj za to mišljenje očitno obstoj 
skupine. Zato je bil človek, ko se vrne domov, ne da bi ga kdo spremljal, v običajni govorici 
nedvomno nekaj časa »sam«. Vendar je to bil zgolj na videz, saj je celo v tem intervalu nje-
gove misli in dejanja mogoče pojasniti z njegovo naravo družbenega bitja in s tem, da niti za 
trenutek ni prenehal biti zaprt v kako družbo. Težava ni v tem.

Toda, ali ne obstajajo spomini, ki nastopijo, ne da bi jih lahko kakorkoli postavili v 
odnos z neko skupino, ker smo dogodek, ki ga reproducirajo, zaznali tedaj, ko smo bili sami, 
pa ne na videz, ampak zares, njegova podoba se ne prestavlja v mišljenje nikogar iz skupka 
ljudi, mi pa se ga spominjamo le tako, da se postavljamo na zorno točko, ki je lahko zgolj 
naša? Četudi bi bila dejstva te zvrsti zelo redka in zelo izjemna, bi bilo dovolj, da bi nekatera 
izmed njih potrdili, da bi ugotovili, da kolektivna memorija ne pojasnjuje vseh naših spomi-
nov in da morebiti sama na sebi ne pojasnjuje evokacije kateregakoli spomina. Navsezadnje 
nič ne dokazuje, da vsi pojmi in podobe, vzete iz družbenih okolij, katerih del smo in ki 
nastopajo v spominih, kakor ekran ne pokrivajo individualnega spomina celo v primeru, ko 
tega sploh ne opazimo. Vse vprašanje je v tem, ali tak spomin lahko obstaja, ali ga je mogoče 
pojmovati. Dejstvo, da je nastal, pa čeprav zgolj enkrat, bi bilo zadosten dokaz za to, da nič 
ne nasprotuje temu, da nastopa v vseh primerih. Tedaj bi v temelju slehernega spomina bilo 
priklicevanje nekega čisto individualnega stanja zavesti, za katerega bomo dopustili – da bi 
ga ločili od zaznav, v katere vstopa toliko elementov družbenega mišljenja – da se imenuje 
čutna intuicija.

»Nekoliko vznemirjeni smo«, je dejal g. Charles Blondel, »ko vidimo, da je iz spomina 
odstranjen ali skoraj odstranjen sleherni odsev te čutne intuicije, ki seveda ni vsa zaznava, ki 
pa je kljub temu precej očitno njena neogibna preambula in pogoj sine qua non… Da ne bi 
zamešali obnove svoje lastne preteklosti z obnovo, ki bi jo lahko naredili s preteklostjo svo-
jega soseda, da bi se nam zdelo, da se ta empirično, logično in družbeno možna preteklost 
identifi cira z našo dejansko preteklostjo, je potrebno, da je čutna intuicija vsaj v nekaterih 
izmed svojih delov nekaj več kakor obnova, narejena s sposojenimi materiali« (Revue phi-
losophique, 1926, str. 296). Tudi g. Désiré Roustan nam je pisal: »Če bi se omejili na to, da 
bi rekli: ko mislimo, da evociramo preteklost, je v tem 99 % rekonstrukcije in 1 % resnične 
evokacije, bi ta 1 % ostanka, ki bi se upiral vaši razlagi, zadoščal za to, da bi na novo postavili 
ves problem ohranjanja spomina. Pa se lahko izognete temu ostanku?«

1. SPOMINI IZ OTROŠTVA

Težko je najti spomine, ki bi nas prenesli v trenutek, ko bi naj bile naše zaznave zgolj 
odsev zunanjih predmetov, ko vanje ne bi vmešali nobene izmed podob, nobene izmed mi-
sli, s katerimi se pripenjamo na ljudi in na skupine, ki nas obdajajo. Če se ne spominjamo 
zgodnjega otroštva, se ga ne zato, ker se naši vtisi dejansko ne morejo pripeti na nobeno 
podlago, ker še nismo družbeno bitje. »Moj prvi spomin,« pravi Stendhal, »je, da sem v lice 
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ali v čelo ugriznil go. Pison-Dugalland, sestrično, žensko petindvajsetih let, ki je bila rejena 
in močno našminkana… Vidim prizor, vendar nedvomno zato, ker so iz tega pri priči nare-
dili hudodelstvo in ker so iz tega neprenehoma delali hudodelstvo.« Prav tako se spominja, 
da je nekega dne zabodel mezga, ki ga je prekucnil. »Malo bolj, pa bi bil mrtev, je govoril moj 
ded. Predstavljam si dogodek, vendar to najbrž ni neposreden spomin, ampak zgolj spomin 
na podobo, ki sem si jo izoblikoval že zdavnaj in v času, ko so mi o tem prvič pripovedovali.« 
(Vie de Henri Brulard, str. 31 in 58). Tako je z marskaterim izmed naših tako imenovanih 
spominov iz otroštva. Prvi, za katerega sem dolgo misli, da lahko do njega sežem, je bil naš 
prihod v Pariz. Tedaj sem imel dve leti in pol. Zvečer smo se vzpenjali po stopnišču (stano-
vanje je bilo v četrtem nadstropju), mi otroci pa smo na ves glas pripominjali, da v Parizu 
stanujemo na podstrešju. Povsem mogoče je, da je eden izmed nas to pripomnil. Bilo pa je 
naravno, da so si pripombo naši starši, ki jih je zabavala, zapomnili in nam jo nato pripove-
dovali. Še zmerom vidim naše osvetljeno stopnišče: toda videl sem ga ničkolikokrat odtlej.

Zdaj pa dogodek iz otroštva, o katerem pripoveduje Benvenuto Cellini na začetku 
svojih Spominov: ni zanesljivo, da gre za spomin. Kljub temu ga ponatiskujemo zato, ker 
nam bo pomagal bolje razumeti pomen zgleda, ki bo sledil in pri katerem bomo vztrajali. 
»Bil sem star približno tri leta, ko je moj praded Andrea Cellini še živel, je pa že presegel 
stoletnico. Nekega dne so zamenjali cev pri odtoku in iz nje je, ne da bi to opazili, prišel 
velikanski škorpijon. Spustil se je na tla in se skril pod klop. Videl sem ga, stekel k njemu 
in ga pograbil. Bil je tako velik, da sta mi iz roke na molela na eni strani rep, na drugi pa 
klešče. Pripovedovali so mi, da sem ves vesel skočil k pradedu in mu rekel: »Poglej, dedek, 
mojega rakca.« Takoj je spoznal, da je to škorpijon, in se je v svoji ljubezni do mene malone 
zgrudil mrtev od groze. Z odločno prijaznostjo ga je zahteval od mene, jaz pa sem ga jokaje 
le še bolj tesno stisnil in ga nisem hotel dati nikomur. Moj oče, ki je še bil doma, je na krike 
pritekel. V svojem osuplosti ni vedel, kako naj se zadeve loti, da me ta strupena žival ne 
bi usmrtila, kar mu je pogled obstal na dveh parih škarij. Vzel jih je in med tem, ko me je 
ljubkoval, odrezal škorpijonu rep in klešče. Ko me je rešil te nevarnosti, je imel ta dogodek 
za dobro napoved«. Ta razgibani in dramatični prizor se je v celoti odigral znotraj družine. 
Ko je otrok zagrabil škorpijona, se mu niti za trenutek ni zazdelo, da je to nevarna žival: to 
je rakec, tak kakor tisti, ki so mu jih pokazali starši, ki so mu jih dali potipati, kot igračka. V 
resnici pa je v hišo vdrl tuj element, praded in oče pa sta reagirala vsak na svoj način: otrokov 
jok, moledovanje in ljubkovanja staršev, njihova tesnoba, njihova groza in eksplozija veselja, 
ki sledi: to so družinske reakcije, ki opredeljujejo pomen dogodka. Denimo, da se ga otrok 
spominja: podoba se postavlja nazaju v okvir družine, ker je bila že od začetka v njem in ni 
iz njega nikoli izstopila.

Zdaj pa poslušajmo g. Charlesa Blondela. »Spominjam se,« pravi, »da se mi je nekoč, 
ko sem bil še otrok, zgodilo, da sem, ko sem stikal po neki zapuščeni hiši, na sredi temnega 
prostora do pasu padel v luknjo, v kateri je na dnu bila voda, in bolj ali manj brez težav se 
spominjam, kdaj se je zadeva zgodila, toda to je moja vednost, ki je povsem drugotna glede 
na spomin.« Razumimo, da se je spomin predstavil kot podoba, ki ni bila lokalizirana. 
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Potemtakem ga ni mogel priklicati s tem, da je najprej pomislil na hišo, to se pravi, s tem, da 
se je postavil na zorno točko družine, ki je v njej živela, saj, tako nam je povedal g. Blondel, 
o tem dogodku ni nikoli pripovedoval nobenemu izmed staršev in je prepričan, da nanj ni 
potem nikoli pomislil. »V tem primeru«, dodaja, »sem sicer moral obnoviti okolico svojega 
spomina, nisem pa mogel obnavljati samega spomina. Res se zdi, da imamo v spominih te 
vrste neposreden stik s preteklostjo, ki je pred njimi in pogojuje njihovo zgodovinsko obna-
vljanje« (loc. cit., str. 297). Ta pripoved se jasno ločuje od prejšnje, predvsem po tem, da nam 
Benvenuto Cellini najprej pove, v katerem času in na katerem kraju se je odigral prizor, ki 
se ga spominja, o čemer g. Blondel sploh ničesar ni vedel, ko je evociral svoj padec v luknjo, 
do polovice polno vode. Pri tem celo vztraja. Toda morebiti to le ni bistvena razlika med 
prvim in drugim spominom. Skupina, v kateri je otrok v tej starosti najtesneje udeležen in 
ki ga neprenehoma obdaja, je družina. Tokrat pa je otrok iz nje izstopil. Ne le, da več ne 
vidi staršev, temveč se utegne zdeti, da niso več navzoči v njegovem duhu. Kakorkoli že, v 
zgodbo ne posegajo, ker o njej niso bili niti obveščeni ali ker zanje ni bila dovolj pomembna, 
da bi ohranili spomin nanjo in jo pozneje pripovedovali tistemu, ki je bil njen junak. Toda, 
ali je to dovolj, da lahko rečemo, da je bil zares sam? 

Je res, da novost in živost vtisa, bolečega vtisa zapuščenosti, nenavadnega vtisa prese-
nečenja vpričo nepričakovanega, nikoli slišanega ali nikoli doživetega, pojasnita, zakaj se je 
njegovo mišljenje odvrnilo od staršev? Mar ni bilo prav narobe, da se je zato, ker je bil otrok, 
to se pravi bitje, ki je bolj tesno ob odraslem v mreži domačih mišljenj in čustvovanj, nena-
doma znašel v hudi stiski? Toda tedaj je mislil na svojce in je bil sam le na videz. Poslej ni 
pomembmo, da se ne spominja natanko, kdaj je to bilo in kje se je zgodilo, in da se ne more 
opreti na krajevni in časovni okvir. Misel na odsotno družino tvori okvir in otroku ni treba, 
kakor pravi g. Blondel, »obnoviti okolja svojega spomina«, saj spomin nastopa v tem okolju. 
V tem, da otrok tega ni opazil, da v tistem trenutku pozornosti temu aspektu svojega mi-
šljenja sploh ni posvetil, da tega, ko si kot odrasel človek prikliče ta spomin iz otroštva, prav 
tako ne opazi, ni nič, zaradi česar naj bi se čudili. Družben »miselni tok« je ponavadi enako 
neviden kakor ozračje, ki ga dihamo. V normalnem življenju ne prepoznamo njegovega 
obstoja razen tedaj, ko se mu upiramo, toda otrok, ki kliče svojce in ki potrebuje njihovo 
pomoč, se jim ne upira.

G. Blondel bi lahko zelo upravičeno pripomnil, da je v dejstvu, ki se ga spominja, sku-
pek posebnosti brez slehernega razmerja s kakršnimkoli aspektom njegove družine. Ko je 
raziskoval neki mračen prostor, je padel v luknjo, do polovice polno vode. Denimo, da se je 
ob tem ustrašil, ker se je počutil daleč od svojcev. »Bistvena pri tem dejstvu, spričo katere po 
vsem videzu vse drugo izgine, je ta podoba, ki se sama na sebi predstavlja kot docela ločena 
od domačega okolja. A prav njo, prav ohranitev te podobe je treba razložiti. Taka, kakršna 
je, je drugačna od vseh drugih okoliščin, v katerih sem se znašel, ko sem opazil, da sem 
daleč od svojcev, in v katerih sem se za pomoč obrnil k isti sredini in k istemu »okolju«. Z 
drugimi izrazi, ne vidimo, kako bi tako splošen okvir, kakor je družina, lahko reproduciral 
do take mere posebno dejstvo. »Za te oblike, kar so kolektivni okviri, ki jih vsiljuje družba, 
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je potrebna neka materija«. Zakaj ne bi kar dopustili, da ta materija dejansko obstaja in da 
ni nič drugega kakor ravno to, kar je v spominih brez razmerja z okvirom, se pravi, občutki 
in čutne intuicije, ki bi na tej sliki znova oživeli? Ko so malega Palčka starši zapustili v goz-
du, je seveda mislil na starše: toda ponudilo se mu je precej drugih predmetov: šel je po eni 
in po več stezah, splezal je na drevo, opazil je luč, približal se je hiši na samem itn. Kako naj 
vse to povzamemo zgolj v pripombi: zašel je in ni več našel staršev? Če bi bil šel po drugi 
poti, se srečal z drugimi stvarmi, bi bil občutek zapuščenosti enak, vendar pa bi ohranil 
povsem drugačne spomine.

Na to bomo odvrnili, da otroka, ki ga dotlej nosi tok misli in čustev, ki ga povezujejo s 
svojci, po vsem videzu – kadar se izgubi v gozdu ali v hiši – zagrabi drug tok, ki ga od njih 
oddaljuje. O malem Palčku lahko rečemo, da je ostal v družinski skupini, ker je imel s seboj 
brate. Toda postavi se jim na čelo, vzame jih v svoje varstvo, vodi jih, to se pravi, z mesta 
otroka stopi na mesto očeta, vstopi v skupino odraslih, vendar zato nič manj ne ostane 
otrok. To pa se nanaša tudi na spomin, ki ga omenja g. Blondel in ki je hkrati spomin otroka 
in spomin odraslega, saj se je otrok prvič znašel v položaju odraslega. Ker je bil otrok, so 
bile vse njegove misli po meri otroka. Navajen, da vse zunanje predmete presoja s pomočjo 
pojmov, ki jih je dobil od staršev, sta njegovo presenečenje in bojazen izhajala iz težave, ki 
jo je doživljal, ko je moral to, kar je zdaj videl, postaviti v svoj mali svet. Odrasel je postal 
v tem pomenu, da se je znašel pred zanj novimi in vznemirljivimi predmeti, ki za odraslo 
osebo ne bi bili taki, vsaj ne v enaki meri, svojcev pa ni bilo v dosegu. Nemara je na dnu 
temnega hodnika ostal le malo časa. Vendar zato ni nič manj prišel v stik s svetom, s katerim 
se je znova srečal pozneje, ko je bil bolj prepuščen samemu sebi. Sicer pa v vsem otroštvu 
najdemo precej trenutkov, ko se soočamo s tistim, kar ni več družina, bodisi da se udarimo 
ali se ranimo v stiku s predmeti, bodisi da se moramo podrediti in se prilagoditi sili razmer, 
tako da neogibno preidemo skozi vrsto drobnih preizkušenj, ki so nekakšna priprava za 
življenje odraslega: to je senca, ki jo na otroštvo meče senca velikih oseb, in celo več kakor 
zgolj senca, kajti otroka lahko pokličejo, da prevzame svoj delež skrbi in odgovornosti, ka-
terih breme je običajno na ramenih, ki so močnejša od njegovih, in tedaj je vsaj začasno in 
zgolj v deloma vzet v skupino tistih, ki so starejši od njega. Zato včasih o nekaterih ljudeh 
rečemo, da niso imeli otroštva, ker se jim je potreba, da bi zaslužili za kruh, vsilila prezgodaj, 
jih prisilila, da so vstopili v tista območja družbe, kjer se ljudje bojujejo za življenje, medtem 
ko večina otrok ne ve niti tega, da ta območja obstajajo, ali ker so kot posledico žalovanja 
doživeli trpljenje, ki je ponavadi pridržano za odrasle, in so se morali z njim soočiti na isti 
ravni kakor oni.

Izvirno vsebino takih spominov, ki jih ločuje od vseh drugih, bi potemtakem lahko 
pojasnili z dejstvom, da so na križišču dveh ali več miselnih nizov, s katerimi se pripenjajo 
na prav toliko različnih skupin. Ni dovolj, da rečemo: na križišču miselnega niza, ki nas 
pripenja na neko skupino, ki je tukaj družina, in drugega niza, ki vsebuje zgolj zaznave, ki 
jih dobivamo od stvari: vse bi znova postavili pod vprašaj, saj se del našega spomina ne bi, če 
bi bila to podoba stvari, ki bi obstajala zgolj za nas, opiral na nobeno kolektivno memorijo. 
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Toda otrok se boji v temi ali kadar se izgubi na pustem kraju, ker naseljuje ta kraj z ima-
ginarnimi sovražniki, ker se boji, da bo v tej temi naletel na ne ve se kakšna nevarna bitja. 
Rousseau nam pripoveduje, kako mu je g. Lambercier nekega poletnega večera, ko je bilo 
zelo temno, dal cerkveni ključ in mu rekel, naj gre na prižnico po Biblijo, ki jo je bil pustil 
tam. »Ko sem odprt vrata,« pravi, »sem pod svodi zaslišal nekakšen zvok, za katerega se 
mi je zdelo, da je podoben glasovom, in ki je omajal mojo rimljansko odločnost. Ko so bila 
vrata odprta, sem hotel vstopiti; a komaj sem naredil nekaj korakov, sem se ustavil. Ko sem 
zaznal globoko temo, ki je vladala v tem obsežnem prostoru, me je zagrabila taka groza, 
da so se mi lasje postavili pokonci. Taval sem med klopmi, nisem več vedel, kje sem, in ker 
nisem našel ne prižnice ne vrat, sem postal tako zbegan, da tega ni mogoče izraziti.« Če bi 
bilo svetišče razsvetljeno, bi videl, da v njem ni nikogar in ne bi trepetal. Za otroka je svet 
zmeraj poseljen s človeškimi bitji, z dobrodelnimi in hudobnimi vplivi. Točkam, na katerih 
se ti vplivi srečujejo in križajo, na sliki njegove preteklosti morebiti ustrezajo bolj razločne 
podobe, saj nam predmet, ki mu osvetlimo dve strani in z dvema svetlobama, odkrije več 
podrobnosti in se bolj vsili naši pozornosti.

2. SPOMINI ODRASLEGA

Ne vztrajajmo še naprej pri spominih iz otroštva. Lahko bi poklicali na pomoč veliko 
število spominov odraslih, ki so tako izvirni in ki se predstavljajo kot tako enotni, da se 
zdi, da jih nikakor ni mogoče razstaviti. Tudi pri teh zgledih bomo vselej lahko razkrinkali 
isto iluzijo. Da je član te in te skupine hkrati udeležen še v neki drugi skupini; da se misli, 
ki jih ima iz prve in iz druge skupine, v njegovem duhu nenadoma srečajo; po hipotezi je 
edini, ki opazi ta kontrast. Le kako naj bi potemtakem ne mislil, da v njem nastaja vtis, ki 
ga ni mogoče primerjati z ničemer, kar bi lahko občutili drugi člani teh dveh skupin, če med 
njima ni drugega stičišča kakor on? Ta spomin je zajet hkrati v dva okvira, vendar mu eden 
izmed teh okvirov onemogoča, da bi videl drugega, in narobe; njegova pozornost se fi ksira 
na točko, kjer se srečujeta, nima pa je dovolj, da bi ju opazil sama kot taka. Enako je, kadar 
poskušamo na nebu najti dve zvezdi, ki sodita v različni ozvezdji, in kadar si zadovljni s tem, 
da smo od ene do druge zarisali imaginarno črto, radi predstavljamo, da že zgolj to, da smo 
ju tako razvrstili, podeljuje njunemu skupku nekakšno enotnost; pa vendarle je sleherna 
izmed njiju zgolj element, zajet v skupino, in če smo ju lahko spet našli, smo ju zato, ker no-
benega izmed ozvezdij v tistem trenutku ni skrival oblak. Enako zato, ker se za dve mišljenji, 
ko sta enkrat zbližani in ker sta v kontrastu, zdi, da se vzajemno krepita, mislimo, da tvorita 
celoto, ki obstaja sama zase, neodvisno od skupkov, od koder sta vzeti, ne opazimo pa, da 
hkrati obravnavamo obe skupini, vendar vsako iz zornega kota druge.

Povzemimo zdaj domnevo, ki smo jo prejle razvili. Potujem z osebami, ki sem jih srečal 
pred kratkim in ki jih bom potem srečeval le v oddaljenih intervalih. Potovali smo zaradi 
veselja. Vendar sem govoril malo, poslušal pa sploh nisem. Moj duh je bil poln misli in 
podob, ki niso mogle zanimati drugih in ki jih niso poznali, ker so se navezovale na moje 
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sorodnike, prijatelje, od katerih sem bil trenutno oddaljen. Tako so bili ljudje, ki sem jih 
ljubil, ki so imeli enake interese kakor jaz, cela skupnost, ki je bila z menoj tesno zvezana, 
nevede vstavljeni v okolje, vpleteni v dogodke, združeni s krajinami, ki so jim bili povsem 
tuji ali so bili do njih docela ravnodušni. Poglejmo si tedaj svoj vtis. Nedvomno ga je mogoče 
pojasniti s tem, kar je bilo v središču našega čustvenega ali intelektualnega življenja. Toda 
do njega je vendarle prišlo v časovnem in prostorskem okviru in sredi okoliščin, na katere 
so naše tedanje preokupacije metale svojo senco, te pa so s svoje strani spreminjale njihov 
potek in videz: kakor hiše, zgrajene ob vnožju antičnega spomenika, ki niso iz istega časa. 
Ko se spominjamo tega potovanja, se kajpada ne postavimo na isto zorno točko kakor naši 
tovariši, saj se v naših očeh ponovi v nizu vtisov, ki so znani samo nam. Ne moremo pa niti 
reči, da se postavljamo zgolj na zorno točko svojih prijateljev, sorodnikov, svojih priljublje-
nih avtorjev, na katere spomin nas je spremljal. Medtem ko smo hodili po gorski cesti ob 
ljudeh z določenim telesnim videzom, z določenim značajem, ko smo se raztreseni vpletali 
v njihove pogovore, naše mišljenje pa je ostajalo v starem okolju, so bili vtisi, ki so se v nas 
vrstili, posebni, izvirni, novi načini obravnavanja ljudi, ki so nam bili dragi, in vezi, ki so nas 
povezovale z njimi. Toda v nekem drugem pomenu so ti vtisi prav zato, ker so novi in ker 
vsebujejo precej elementov, tujih poprejšnjemu toku in temu, kar je najbolj notranjega v se-
danjem toku naših misli, tuji tudi skupinam, ki nas najbolj tesno držijo. Izražajo jih, vendar 
jih izražajo na ta način zgolj s pogojem, da niso več materialno navzoče, saj nas vsi predmeti, 
ki jih vidimo, vse osebe, ki jih slišimo, nemara tedaj zadevajo toliko, kolikor nam dajo čutiti 
odsotnost prvih. Le kako naj te zorne točke, ki ni ne zorna točka naših trenutnih tovarišev 
ne povsem in brez primesi zorna točka naših včerajšnjih in jutrišnjih prijateljev, ne ločimo 
od prvih in drugih in je ne pripišemo samim sebi? Mar ni res, da tega, kar nas preseneča, ko 
omenjamo ta vtis, ni mogoče pojasniti z našimi odnosi s to in to skupino, ker se ostro ločuje 
od njihovega mišljenja in njihove izkušnje? Vem, da ga ne moremo deliti s tovariši in da ga 
oni ne morejo niti uganiti. Vem tudi, da mi ga v tej obliki in v tem okviru ne bi mogli suge-
rirati prijatelji, sorodniki, na katere sem mislil v trenutku, h kateremu se zdaj vračam prek 
memorije. Mar v tem ni nekaj kakor ostalina vtisa, ki se enako izmika mišljenju in memorij 
tako prvih kakor drugih in ki obstaja samo zame?

V ospredju memorije kake skupine izstopajo spomini na dogodke, ki zadevajo največje 
število njenih članov in ki so rezultat bodisi njenega lastnega življenja, bodisi odnosov z naj-
bližjimi skupinami, ki so najpogosteje z njo v stiku. Tisti pa, ki zadevajo zgolj majhno šte-
vilo njenih članov, včasih pa samo enega izmed njih, so potisnjeni v ozadje, čeprav jih njena 
memorija vsebuje, saj so vsaj deloma nastali v njenih mejah. Dve bitji se lahko počutita tesno 
povezani drugo z drugim in združita svoje misli. Če njuno življenje v nekaterih trenutkih 
poteka v različnih okoljih, bi se morali drugo drugemu predstaviti, da bi bilo lahko vse, 
kar je v njunih izkušnjah bilo tuje prvemu ali drugemu, vsrkano v njuno skupno mišljenje, 
čeprav sta lahko, s pismi, z opisi, s pripovedovanjem, ko sta spet v bližini, drugo drugo se-
znanila s podrobnostmi okoliščin, v katerih sta se znašli, ko več nista bili v stiku. Ko gdč. De 
Lespinasse piše grofu de Guibertu, mu lahko pojasni malone vse, kar občuti daleč od njega, 
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vendar v svetovljanskih družbah in okoljih, ki jih on pozna, ker je tudi sam z njimi povezan. 
Na svojo ljubimko lahko gleda tako, kakor na to gleda ona sama, če se postavi na zorno 
točko tistih moških in žensk, ki ne vedo nič o njenem romanesknem življenju, in nanjo 
lahko gleda tudi tako, da se postavi na zorno točko skrite in zaprte skupine, ki jo sestavljata 
v dvoje. Kljub temu pa je [on] daleč in v družbi, ki jo ona obiskuje, se lahko zgodi, ne da bi 
on to vedel, veliko sprememb, o katerih mu njena pisma ne dajejo zadostne predstave, tako 
da se mu več izmed njenih dispozicij vpričo teh svetovljanskih okolij izmakne in se mu je 
zmeraj izmikalo: ni dovolj, da jo ljubi, kakor jo ljubi, da bi jih uganil.

Skupina ponavadi stopi v stike z drugimi skupinami. Precej dogodkov izhaja iz po-
dobnih stikov, tudi precej pojmov nima drugačnega izvora. Včasih so ti odnosi ali ti stiki 
stalni ali pa se ponavljajo dovolj pogosto, se nadaljujejo skozi precej dolgo obdobje. Denimo, 
ko neka družina dolgo časa živi v nekem mestu ali v bližini istih prijateljev, tvorijo mesto 
in družina, prijatelji in družina nekakšni kompleksni družbi. Tedaj nastajajo spomini, ki 
jih vsebujeta oba mišljenjska okvira, ki sta skupna članom obeh skupin. Da bi prepoznali 
spomin te vrste, moramo biti del prve in druge. Ta pogoj za nekaj časa izpolnjuje del pre-
bivalcev mesta in del članov družine. Vendar ga izponjujejo neenako v različnih trenutkih, 
glede na to, ali se interes članov družine nanaša na mesto ali na njihovo družino. Sicer pa je 
dovolj, da nekateri izmed članov družine zapustijo to mesto in oddidejo živet v neko drugo 
mesto, da se bodo težje spominjali tega, kar so si zapomnili zgolj zato, ker so bili zajeti v 
oba konvergentna kolektivna mišljenjska toka, medtem ko zdaj doživljajo malone izključno 
učinkovanje enega izmed njiju. Poleg tega pa je zato, ker je zgolj del članov ene izmed skupin 
vsebovan v drugi in narobe, vsak izmed teh dveh kolektivnih vplivov šibkejši, kakor če bi se 
izvrševal sam. Pri tem, da bi si nekdo iz skupine priklical to vrsto spominov, mu v resnici ne 
more pomagati vsa skupina, denimo, družina, ampak zgolj njena frakcija. Da se spomin spet 
pojavi in da ga prepoznamo, se moramo znajti v razmerah ali se postaviti v razmere, ki tema 
dvema vplivoma omogočajo, da najbolje kombinirata svoje učinkovanje. Iz tega izhaja, da se 
spomin zdi manj domač, če opazimo, četudi jasno, kolektivne dejavnike, ki ga določajo, in 
da imamo iluzijo, da je manj kakor drugi spomini v oblasti naše volje…

INDIVIDUALNI SPOMIN KOT MEJA KOLEKTIVNIH INTERFERENC

Precej pogosto se zgodi, da sami sebi pripišemo ideje in razmišljanja ali čustva in stra-
sti, ki nam jih je navdihnila naša skupina, kakor da bi bil njihov vir zgolj v nas samih. Tedaj 
smo tako dobro usklajeni s tistimi, ki nas obdajajo, da enoglasno vibriramo in ne vemo 
več, ali izhajajo vibracije iz nas ali iz drugih. Kolikokrat tedaj izrazimo s prepričanjem, ki 
se zdi docela osebno, razmišljanja, ki smo jih pridobili iz kakega časnika, iz kake knjige 
ali iz kakega pogovora! Tako dobro ustrezajo našim nazorom, da bi se čudili, če bi nam 
kdo razkril, kdo je njihov avtor in da to nismo mi. »O tem smo že premišljevali«. Ne opa-
zimo pa, da smo kljub temu zgolj odmev. Vsa govornikova umetnost je nemara v tem, da 
ustvarja pri tistih, ki ga poslušajo, iluzijo, da jim prepričanja in čustva, ki jih drami v njih, 
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niso bila sugerirana od zunaj, da so se do njih povzpeli sami, da je govornik zgolj uga-
nil, kaj v skrivnosti njihove zavesti nastaja, in jim le posodil svoj glas. Sleherna družbena 
skupina si tako ali drugače prizadeva, da bi pri svojih članih vzdrževala tako prepričanje. 
Koliko ljudi ima dovolj kritičnega duha, da v tem, kar mislijo, razpozna delež drugih, in 
da sami sebi priznajo, da včasih niso prispevali nič svojega? Kdaj pa kdaj razširimo krog 
obiskovanj in branj, svoj eklekticizem, ki nam omogoča, da uskladimo različne aspekte 
vprašanj in stvari, si spremenimo v zaslugo; celo tedaj se velikokrat zgodi, da so doziranje 
naših mnenj, kompleksnost naših čustev in naših nagnenj zgolj izraz naključij, ki so nas 
postavila v odnose z različnimi ali nasprotnimi si skupinami, in da je delež, ki ga namenja-
mu vsakemu nazoru, določen z neenako intenzivnostjo vplivov, ki jih vsak zase izvršujejo 
na nas. Kakorkoli že, če se brez odpora prepustimo sugestiji od zunaj, smo prepičani, da 
mislimo in čutimo svobodno. Tako večine družbenih vplivov, po katerih se najpogosteje 
ravnamo, slej ko prej ne opazimo. Enako pa se godi, in nemara še bolj utemeljeno, ko na 
točki srečanja več tokov kolektivnega mišljenja, ki se v nas križajo, nastane eno izmed ti-
stih kompleksnih stanj, v katerem bi radi videli enkraten dogodek, ki obstaja zgolj za nas. 
Tako je s človekom na potovanju, ki nenadoma začuti, da so ga zagrabili vplivi, ki izhajajo 
iz okolja, tujega njegovim sopotnikom. Tako je z otrokom, ki se zaradi nepričakovanega 
sovpadanja okoliščin znajde v položaju, ki ne sodi k njegovi starosti, in čigar mišljenje se 
odpre za čustva in preokupacije odraslih. Tako je pri spremembi kraja, poklica, družine, 
ki še ne pretrga v celoti vezi, ki nas pripenjajo na naše nekdanje skupine. Zgodi pa se, da 
postanejo družbeni vplivi v takih primerih bolj kompleksni, ker so bolj številni in bolj 
prepleteni. To je eden izmed vzrokov, zakaj jih slabše razpletemo in jih bolj nejasno raz-
ločimo. Sleherno okolje zaznavamo v luči drugega ali drugih in hkrati v njegovi lastni luči 
ter imamo vtis, da se mu upiramo. Seveda bi moral iz tega spopada ali iz te kombinacije 
vplivov vsak izmed njih iziti bolj jasen. Ker pa se ta okolja soočajo, imamo vtis, da nismo 
angažirani ne v prvem ne v drugih. Predvsem pa se v ospredju dogaja to, da je nenavadnost 
položaja, v katerem smo se znašli, dovolj, da absorbira individualno mišljenje. To dogodek 
se kakor ekran postavlja med to mišljenje in družbena mišljenja, katerih združitev ga je 
izdelala. Dogodka brez moje pomoči ne more popolnoma razumeti noben izmed članov 
teh okolij. V tem pomenu mi pripada, in že v trenutku, ko se zgodi, me zamika, da ga 
pojasnim s samim seboj in zgolj s seboj. Dopustil bi kvečjemu to, da so okoliščine, to se 
pravi, srečanje teh okolij, rabile kot priložnost, da so omogočile, da se je dogodek, ki je 
bil že dolgo vsebovan v moji individualni usodi, zgodil, da se je pokazalo čustvo, ki je že 
delovalo v moji osebni duši. Ker drugi o njem niso nič vedeli in ker niso imeli (tako se mi 
vsaj zdi) nič opraviti s tem, da se je zgodil, imam pozneje, ko se spet prikaže v moji memo-
riji, le eno sredstvo, da si pojasnim njegovo vrnitev: da se je izmed vseh dogodkov zgolj ta 
ohranil v mojem duhu tak, kakršen je,. Vendar sploh ni tako. Ti spomini, ki se nam zdijo 
čisto osebni, tako da jih poznamo zgolj mi in da smo jih edino mi zmožni znova najti, se 
od drugih ločijo po večji kompleksnosti nujnih pogojev za to, da so priklicani; toda to je 
zgolj razlikovanje po stopnji.
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Včasih se omejimo na to, da pripomnimo, da naša preteklost vsebuje dve vrsti elemen-
tov: tiste, ki jih lahko evociramo, kadar hočemo, in tiste, ki, narobe, ne ubogajo našega klica, 
tako da se zdi, da takrat, ko jih iščemo v svoji preteklosti, naša volja zadene ob oviro. V 
resnici lahko o prvih rečemo, da so v skupni domeni v pomenu, da je tisto, kar nam je tako 
domače, enako domače tudi za druge. Ideja, ki si jo najlaže predstavljamo, naj je sestavljena 
iz tako osebnih in zasebnih elementov, kakor hočemo, je ideja, ki jo imajo o nas drugi, in 
dogodki v našem življenju, ki so nam najbolj očitni, so tudi zaznamovani v memoriji skupin, 
ki nas najbolj od blizu držijo. Tako dejstva in pojmi, ki si jih najlaže prikličemo v spomin, 
sodijo v skupno domeno vsaj za eno ali nekaj okolij. Ti spomini potemtakem prav toliko 
pripadajo »vsem« in prav zato, ker se lahko opremo na memorijo drugih, smo si jih v vsakem 
trenutku in kadar hočemo zmožni priklicati. O drugih, o tistih, ki jih ne moremo priklicati, 
kadar hočemo, bomo radi dejali, da ne pripadajo drugim, ampak nam, ker smo edino mi 
tisti, ki smo jih lahko poznali. Najsi se zdi še tako čudno in tako paradoksno, spomini, ki jih 
najteže evociramo, so tisti, ki zadevajo zgolj nas, ki tvorijo našo najbolj ekskluzivno dobrino, 
kakor da bi se lahko izmaknili drugim le s pogojem, da se izmaknejo tudi nam samim.

Bomo dejali, da se nam dogaja enako kakor nekomu, ki je zaprl svoj zaklad v sef, kate-
rega ključavnica je tako zapletena, da ga več ne more odpreti, da ne najde več gesla za zapah 
in se mora prepustiti naključju, da spet pride do njega? Toda obstaja razlaga, ki je hkrati 
bolj naravna in bolj preprosta. Med spomini, ki jih evociramo, kadar hočemo, in spomini, 
za katere se zdi, da niso več v našem dosegu, najdemo vse stopnje. Nujni pogoji za to, da 
se prvi in drugi prikažejo, so različni le po stopnji in po kompleksnosti. Eni so zmeraj v 
našem dosegu, ker se ohranjajo v skupinah, v katere vstopamo, kadar hočemo, v kolektivnih 
mišljenjih, s katerimi ostajamo zmeraj v tesnih odnosih, tako da so nam domači vsi njihovi 
elementi, vezi med temi elementi in najbolj neposredni prehodi med njimi. Drugi so nam 
manj in bolj poredko dostopni, ker so skupine, ki so nam jih prispevale, bolj oddaljene, ker 
smo z njimi v stiku zgolj občasno. Obstajajo skupine, ki se družijo ali ki se pogosto sreču-
jejo, tako da lahko prehajamo iz ene v drugo, tako da smo lahko hkrati v eni in drugi; med 
drugimi so odnosi tako skrčeni, tako malo vidni, da nimamo ne priložnosti ne ideje, da bi 
hodili po izbrisanih poteh, prek katerih komunicirajo. Na takih poteh, na takih skritih ste-
zah pa bi našli spomine, ki so naši, tako kakor ima lahko popotnik za svojega izvir, skupino 
skal, krajino, do katerih je prišel le tako, da je stopil s poti, tako, da se je podal na drugo pot 
po slabo utrti in neuporabljani stezi. Začetka te prečne steze sta seveda na obeh poteh in 
ju poznamo: toda potrebno je nekaj pozornosti in nemara nekaj sreče, da ju spet najdemo, 
in zelo velikokrat lahko prehodimo prvo in drugo, ne da bi nam prišlo na misel, da bi ju 
iskali, še zlasti ker ne moremo računati, da nas bodo nanje opozorili mimoidoči, ki hodijo 
po kateri izmed teh poti, ker se ne menijo zato, kam bi jih vodila druga pot.

Ne bojmo se spet vrniti k zgledom, ki smo jih dali. Videli bomo kajpada, da lahko 
začetke ali elemente teh osebnih spominov, za katere se zdi, da ne pripadajo nikomur razen 
nam, najdemo v določenih družbenih okoljih in da se tam ohranjajo in da bi jih člani teh 
skupin (katerih del mi sami nismo prenehali biti) znali tam odkriti in nam jih pokazati, 
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če bi jih spraševali, kakor je treba. Naši sopotniki niso poznali sorodnikov, prijateljev, ki smo jih 
pustili za seboj. Utegnili pa so opaziti, da se povsem ne zlivamo z njimi. V nekaterih trenutkih 
so začutili, da smo v njihovi skupini kakor tuj element. Če jih bomo pozneje srečali, nas bodo 
morebiti spomnili, da smo bili med določenim delom potovanja raztreseni ali da smo povedali 
refl eksijo, izrekli besede, ki so kazale, da v mislih nismo bili v celoti z njimi. Otrok, ki je zašel 
v gozdu ali ki se je znašel v kaki nevarnosti, ki je v njem prebudila čustva odraslega, o tem 
staršem ni povedal ničesar. Vendar so ti lahko opazili, da po tistem ni bil več tako breskrben 
kakor ponavadi, kakor da bi čezenj šla senca, in da je ob snidenju z njimi pokazal veselje, ki ni 
bilo več povsem otroško. Če sem odšel iz enega mesta v drugo, prebivalci drugega niso vedeli, 
od kod sem prišel, a preden sem se prilagodil svojemu novemu okolju, moja začudenja, moje 
radovednosti, moje nevednosti zagotovo nikakor niso ušle celoti njihove skupine. Nedvomno 
te komaj vidne sledi dogodkov, precej nepomembne za samo okolje, niso dolgo pritegovale 
njene pozornosti. Del njihovih članov pa bi jih kljub temu spet našel ali vsaj vedel, kje jih mora 
iskati, če bi jim pripovedoval o dogodku, ki jih je nemara pustil za seboj. 

Poleg vsega kolektivna memorija sicer črpa svojo moč in svoje trajanje iz tega, da je 
njen nosilec skupek ljudi, vendar se kljub temu posamezniki spominjajo kot člani skupine. 
Iz te gmote skupnih spominov, ki se opirajo drug na drugega, se slehernemu izmed članov 
z največjo intenzivnostjo ne prikazujejo isti spomini. Prav radi bi dejali, da je sleherna in-
dividualna memorija en pogled na kolektivno memorijo, da se ta pogled spreminja glede 
na mesto, ki ga v njem zasedam, in da se samo to mesto spreminja glede na razmerja, ki jih 
vzdržujem z drugimi okolji. Potemtakem ni čudno, da vsi iz skupnega instrumenta ne pote-
gnejo istega deleža. Kljub temu pa se, ko poskušamo razložiti to raznolikost, vselej vrnemo 
k kombinaciji vplivov, ki imajo vsi družbeno naravo.

Med temi kombinacijami so nekatere skrajno kompleksne. Zato ni od nas odvisno, 
kdaj se prikažejo. Zaupati je treba naključju, počakati, da se več valovnih sistemov v druž-
benih okoljih, v katerih se materialno ali v mislih premikamo, znova križa in povzroči, da 
registrirna naprava, kakršna je naša individualna zavest, znova zavibrira na enak način ka-
kor nekoč. Toda vrsta kavzalnosti je tukaj prav taka in ne more biti drugačna kakor nekoč. 
Zapovrstje spominov, tudi tistih najbolj osebnih, je vselej mogoče razložiti s spremembami, 
ki nastanejo v naših odnosih do različnih kolektivnih okolij, to se konec koncev pravi, s 
tranformiranjem teh okolij vsakega zase in vseh skupaj.

Kdo bo dejal, da je čudno, da so stanja, ki kažejo tako očiten značaj neodpravljive eno-
tnosti, da so naši najbolj osebni spomini rezultat zlitja toliko različnih in ločenih elementov. 
Najprej, ob premisleku se ta enotnost razpusti v mnogoterost. Včasih pravimo, da v zares 
osebnem stanju zavesti znova najdemo vso vsebino duha, videno iz določene zorne točke, in 
jo pri tem poglobimo. Toda z vsebino duha moramo razumeti vse elemente, ki zaznamujejo 
odnose z različnimi okolji. Osebno stanje tako razkrije kompleksnost kombinacije, iz katere 
je izšlo. Njegovo navidezno enotnost pa je mogoče razložiti s precej naravno iluzijo. Filozofi  
so pokazali, da je mogoče občutje svobode razložiti z mnogoterostjo vzročnih nizov, ki se 
kombinirajo, da sproducirajo akcijo.
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Zamišljamo si, da se slehernemu izmed teh vplivov lahko postavi nasproti drugi, tedaj 
mislimo, da je naše dejanje neodvisno od vseh teh vplivov, ker ni v izključni odvisnosti od 
nobenega izmed njih, ne opazimo pa, da v resnici izhaja iz vseh skupaj in da ga zmerom 
obvladuje zakon vzročnosti. Enako si tukaj, ker se spomin znova prikaže zaradi učinkovanja 
več prepletenih nizov kolektivnih mišljenj in ker ga ne moremo izključno pripisati nobe-
nemu izmed njih, predstavljamo, da je neovisen od njih, in njegovo enotnost postavljamo 
nasproti njihovi mnogoterosti. Kakor da bi domnevali, da je težek predmet, ki visi v zraku 
na množici napetih in prepletenih niti, obvisel v praznini, kjer se sam drži.
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Maurice Halbwachs

ŽIVA VEZ MED GENERACIJAMI*

(Prevedel: Drago B. Rotar)

Otrok je v stiku tudi s starimi starši in prek njih seže do še bolj oddaljene preteklosti. 
Stari starši se zbližajo z otroki nemara zato, ker ne enih ne drugih – zaradi različnih ra-
zlogov – ne zanimajo sodobni dogodki, na katere se fi ksira pozornost staršev. »V ruralnih 
družbah,« pravi g. Marc Bloch, »se precej pogosto zgodi, da ostanejo mladi otroci v varstvu 
»starih« čez dan, ko se oče in mati ubadata na poljih ali s tisočerimi hišnimi deli, in od teh 
»starih« prav toliko, če ne celo bolj kakor od neposrednih staršev, prejemajo zapuščino vsa-
kršnih šeg in izročil«.1 Seveda so tudi stari starši, priletni ljudje, iz »svojega časa«. Čeprav 
otrok tega takoj ne opazi in pri dedu ne loči osebnih potez, kar je mogoče pojasniti kar z 
dejstvom, da je star, in tistega, kar ima iz stare družbe, v kateri je živel, se formiral in katere 
odtis ohranja, vendarle nejasno čuti, da ob vstopu v dedovo hišo, s prihodom v njegovo četrt 
ali v mesto, kjer živi, vtopi v drugačno območje, ki pa mu kljub temu ni tuje, ker se predobro 
ujema z likom in načinom življenja najbolj priletnih članov njegove družine. V njihovih 
očeh, in tega se zaveda, nekako zaseda mesto samih svojih staršev, vendar staršev, ki naj bi 
ostali otroci in ne bi bili v celoti angažirani v sedanjem življenju in družbi. Le kako naj se ne 
bi enako kakor za dogodke, ki ga zadevajo in v katere je bil vmešan, zanimal za vse, kar se 
zdaj znova prikazuje v pripovedih teh starih oseb, ki so pozabile razliko med časi in mimo 
sedanjosti povezujejo preteklost s prihodnostjo? V njegovi memoriji se tako ne fi ksirajo 
zgolj dejstva, temveč nekdanji načini življenja in mišljenja. Včasih obžalujemo, ker te enkra-
tne priložnosti, da bi stopili v neposreden stik z obdobji, ki jih zdaj poznamo le od zunaj, 
prek zgodovine, prek slik, prek literature, nismo bolje izrabili. Kakorkoli že, v naši memoriji 
lik priletnega sorodnika izstopa z reliefom in barvo osebnosti, ki je v središču cele slike, ki jo 
povzema in zgoščuje, ne pa kot nekoliko zabrisan telesni videz, če je ta lik nekako obogaten 
z vsem, kar nam je razodel o starem obdobju in družbi. Zakaj je Stendhal izmed vseh članov 
njegove družine ohranil tako globok spomin predvsem na deda in nam naslikal njegov tako 
živ portret? Mar ne zato, ker je zanj predstavljal iztekajoče se XVIII. stoletje, ker je poznal 
nekaj »fi lozofov« in ker je prek njega lahko zares prodrl v to predrevolucijsko družbo, na ka-
tero se je pozneje neprenehoma navezoval. Če oseba tega starca ne bi bila v njegovem mišlje-
nju zgodaj zvezana z Diderotovimi, Voltairovimi in d'Alembertovimi deli, z zvrstjo interesov 
in čustev, ki je presegala obzorje majhne ozke in konservativne province, ne bi bil on sam, 
se pravi, tisti izmed sorodnikov, ki ga je Stendhal najbolj cenil in največkrat navajal. More-
biti bi se ga spominjal enako natančno, ne bi pa zasedal takega mesta v njegovi memoriji. 

*  Prevod del 2. poglavja iz knjige M. HALBWACHS, La mémoire collective. Pariz, PUF,1950.
1 M. BLOCH, Mémoire collective, traditions et coutumes. Revue de synthèse historique, 1925, št. 118–120, str. 79.
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Od XVIII. stoletja, toda doživljenega XVIII. stoletja, v katerem se je njegovo mišljenje v 
resnici razprostrlo, je Stendhal dobil v vsej njeni globini podobo svojega deda. Tako zelo 
je res, da se kolektivni okviri memorije ne zvajajo na datume, na imena in na obrazce, da 
predstavljajo tokove mišljenja in izkušnje, v katerih bomo svojo preteklost našli le, če je šla 
prek njih. 

Zgodovina ni vsa preteklost, vendar ni niti vse, kar je od preteklosti ostalo. Ali, če ho-
čete, ob zapisani zgodovini obstaja živa zgodovina, ki se nadaljuje ali se obnavlja skozi čas, 
v njej pa je mogoče spet najti precej tistih starih tokov, ki so izginili zgolj navidezno. Ali bi, 
če ne bi bilo tako, imeli pravico govoriti o kolektivni memoriji in o tem, s čim bi nam lahko 
ustregli okviri, ki so se ohranili zgolj v stanju zgodovinskih, neosebnih in ogoljenih pojmov? 
Skupine, v okrilju katerih so se nekoč izdelale koncepcije in duh, ki so nekaj časa vladali nad 
vso družbo, ki neko obdobje tudi držijo žezlo šeg in ki oblikujejo mnenje po novih zgledih, 
se kmalu umaknejo in naredijo prostor drugim. Lahko bi mislili, da se je svet, nad katerega 
se s svojimi starimi starši še sklanjamo, nenadoma izmaknil. Kakor da nam iz vmesnega 
časa med tem, ki je veliko pred našim rojstvom, in dobo, ko se nacionalni interesi polastijo 
našega duha, ni ostal noben spomin, ki bi presegal družinski krog; videti je, kakor da je 
nastala prekinitev, med katero je svet priletnih ljudi počasi izginil, tablo pa so prekrile nove 
pismenke. Kljub temu vzemimo, da morebiti ni ne nekdanjega okolja ne stanja mišljenja ali 
senzibilnosti, od katerih se ne bi ohranile sledi in celo več kakor sledi, skratka tisto, kar je 
potrebno, da ga začasno poustvarimo.

Tako se mi je velikokrat zdelo, da sem doživel zadnji drget romantizma v skupini, ki 
sem jo sestavljal in kdaj pa kdaj znova sestavljal s svojimi starimi starši. Z romantizmom 
ne razumem le umetniškega in literarnega gibanja, ampak poseben modus senzibilnosti, 
ki nikakor ni isto kakor dispozicije občutljivih duš na koncu XVIII. stoletja, se pa od njih 
niti ne ločuje preveč jasno in ki se je deloma razblinil v frivolnosti drugega cesarstva, se pa 
je nedvomno z več vztrajnosti obdržal v nekoliko odmaknjenih provincah (in prav tam 
sem našel njegove zadnje sledi). Povsem pa nam je na voljo, da rekonstruiramo to okolje in 
okrog sebe obnovimo to vzdušje, zlasti s pomočjo knjig, bakrorezov, slik. Ne gre le za velike 
pesnike in njihova najmočnejša dela. Na nas seveda naredijo docela drugačen vtis kakor na 
sodobnike. V njih smo marsikaj odkrili. Obstajajo pa tedanji magazini in vsa tista »dru-
žinska« literatura, v katero je tista zvrst duha, ki je prepajala vse in se manifestirala v vseh 
oblikah, nekako zaprta. Ko listamo te strani, se nam zdi, da spet vidimo stare sorodnike, ki 
so imeli gibe, izraze, drže in obleke, ki jih reproducirajo bakrorezi, zdi se nam, da slišimo 
njihove glasove in prepoznamo same izraze, ki so jih uporabljali. Seveda je naključje, da so 
se ti »družinski muzeji« in »slikoviti magazini« ohranili. Sicer pa bi bilo povsem mogoče, 
da jih nikoli ne bi potegnili s polic in jih odprli. Kljub temu to, da spet odprem te knjige, 
spet najdem te bakroreze, te slike, te portrete, nikakor ni enako temu, da grem, gnan od 
eruditske radovednosti ali od nagnjenja k starim stvarem, brat te knjige v knjižnico in gledat 
te slike v muzej. So pri meni doma ali pri starših, najdem jih pri prijateljih, pritegujejo moj 
pogled na nabrežjih, v izložbah starinarn.
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Sicer pa je preteklost v današnji družbi poleg bakrorezov in knjig pustila precej sledi, 
kdaj pa kdaj vidnih, ki jih zaznavamo tudi v izrazu likov, v videzu krajev in celo v načinih 
mišljenja in čutenja, ki jih nezavedno ohranjajo in reproducirajo nekatere osebe in v neka-
terih okoljih. Ponavadi nanje nismo pozorni. Vendar je dovolj, da se pozornost usmeri k tej 
strani, da opazimo, da moderne navade temeljijo na starih plasteh, ki molijo izpod njih na 
več kakor enem koncu.

Včasih je treba iti precej daleč, da odkrijemo ohranjene otočke preteklosti, po vsem 
videzu take, kakršni so bili, tako da se nenadoma čutimo prenesene za petdeset ali šestdeset 
let nazaj. V Avstriji, na Dunaju sem nekega dne v družini bankirja, h kateremu sem bil 
povabljen, dobil vtis, da sem v francoskem salonu iz časa okrog 1830. Vzrok je bil manj 
zunanji dekor, pohištvo kakor precej nenavadno svetovljansko vzdušje, način, kako so se 
oblikovale skupine, nekaj nekoliko konvencionalnega in togega in nekakšen odsev »starega 
režima«. Tudi v Alžiriji, na območju, kjer so bila evropska prebivališča nekoliko razpršena 
in je do njih bilo mogoče priti zgolj s kočijo, se mi je zgodilo, da sem z radovednostjo opazo-
val tipe moških in žensk, ki so se mi zdeli domači, ker so bili podobni tistim, ki sem jih videl 
na bakrorezih iz drugega cesarstva in predstavljal sem si, da so Francozi, ki so se tam naselili 
takoj po osvojitvi, in njihovi otroci v tej osami in oddaljenosti morali živeti na fondu idej in 
šeg, ki so še iz tistega časa. V vsakem primeru sta se ti dve podobi, realni ali imaginarni, v 
mojem duhu pridružili spominom, ki so me prenesli v podobna okolja: k stari teti, ki sem jo 
precej dobro videl v takem salonu, k staremu upokojenemu častniku, ki je živel v Alžiriji v 
obdobju, ko se je začela kolonizacija. Toda do takih opažanj zlahka in pogosto pridemo, ne 
da bi šli iz Francije, celo ne iz Pariza ali iz mesta, kjer smo zmeraj živeli. Čeprav so se videzi 
mesta v pol stoletja precej spremenili, obstaja v Parizu več kakor ena četrt, celo več kakor ena 
ulica ali strnjen niz hiš, ki se močno loči od drugega mesta in ki ohranja nekdanjo fi ziogno-
mijo. Sicer pa so prebivalci podobni četrti ali hiši. V sleherni dobi obstaja tesen odnos med 
navadami, duhom kake skupine in videzom krajev, kjer živi. Obstajal je Pariz iz leta 1860, 
katerega podoba je tesno zvezana s sodobno družbo in šegami. Za to, da ga evociramo, ni 
dovolj, da gremo iskat plošče, ki komemorirajo hiše, v katerih so živele ali v katerih so umrle 
nekatere slavne osebnosti tiste dobe, kakor ni dovolj branje zgodovine pariških preobrazb. 
Opazovalec prav v današnjem mestu in prebivalstvu opazi precej potez iz nekdanjih časov, 
zlasti v tistih območjih, ki ne rabijo več prvotnemu namenu, kamor so se zatekle drobne 
obrti, pa še ob nekaterih dnevih ali večerih, ko so v štacunarskem in delavskem Parizu, ki 
se je manj spremenil kakor mesto sicer, ljudska praznovanja. Toda nekdanji Pariz nemara 
še bolje najdemo v tistih provincialnih mestecih, iz katerih niso izginili tipi, celo ne noše in 
načini govorjenja, ki jih je bilo mogoče srečati na ulici Saint-Honoré in na pariških bulvarjih 
v Balzacovem času.

V samem krogu naših staršev so stari starši pustili svoj pečat. Tega nekoč nismo opa-
zili, ker smo bili občutljivi predvsem za to, kar ločuje eno generacijo od druge. Naši starši so 
hodili pred nami in nas vodili v prihodnost. Pride trenutek, ko se ustavijo in jih mi prehi-
timo. Tedaj se moramo ozreti k njim in zdi se nam, da jih je zdaj zajela preteklost in da so 
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zdaj pomešani med sence iz nekdanjih časov. Marcel Proust na nekaj ganljivih in globokih 
straneh opisuje, kako se mu je že v tednih po babičini smrti zdelo, da se je njegova mati po 
potezah, po izrazu in po vsem videzu nenadoma začela identifi cirati s tisto, ki je pravkar 
odšla, in da je predstavljala njeno podobo, kakor da bi se skozi generacije en in isti tip repro-
duciral pri dveh zapovrstnih bitjih. Je to zgolj pojav fi ziološke preobrazbe ali moramo reči, 
da v svojih starših najdemo stare starše zato, ker se starši starajo in ker mesta, ki ostanejo 
na lestvici starosti prazna, kmalu zasedejo, ker nenehno sestopamo? Morebiti pa je tako 
prej zato, ker se je spremenila smer naše pozornosti. Naši starši in naši stari starši so za nas 
predstvaljali dve različni in jasno ločeni dobi. Nismo opazili, da so naši stari starši bili bolj 
angažirani v sedanjosti, starši pa v preteklosti, kakor smo si predstavljali. Med trenutkom, 
ko sem se prebudil sredi ljudi in stvari, je od vojne leta 1870 že minilo deset let. Drugo 
cesarstvo je zame pomenilo daljnje obdobje, ki se je ujemalo z družbo, ki je malone izginila. 
Zdaj me dvanajst do petnajst let loči od svetovne vojne in domnevam, da se za moje otroke 
družba izpred leta 1914, ki je niso poznali, enako umika v preteklost, kamor njihova memo-
rija, kakor menijo, ne more seči. Toda zame med tema dvema obdobjema ni kontinuitetne 
rešitve. To je ista družba, seveda spremenjena zaradi novih izkušenj, nemara razbremenjena 
starih preokupacij ali predsodkov, obogatena z mlajšimi elementi, do neke mere prilagojena, 
ker so se okoliščine spremenile, vendar je še zmerom ista. Tako pri meni kakor pri mojih 
otrocih obstaja precejšen del iluzij. Prišel bo trenutek, ko bom oziraje se okrog sebe našel le 
malo tistih, ki so živeli in mislili z menoj in kakor jaz pred vojno, ko bom razumel, kakor se 
mi kdaj pa kdaj že zazdi in me vznemirja, da so nove generacije pritisnile na mojo in da bo 
družba, ki mi je po aspiracijah in šegah tuja, zasedla mesto družbe, na katero se najtesneje 
pripenjam; moji otroci, ki bodo spremenili perspektivo, pa se bodo čudili, ko bodo nena-
doma odkrili, da sem tako daleč od njih in da sem po svojih idejah in spominih tako blizu 
svojim staršem. Oni in jaz bomo tedaj pod udarom nasprotne iluzije: ne bom tako daleč od 
njih, ker moji starši niso tako daleč od mene; toda glede na starost in okoliščine nas v oči 
bijejo predvsem razlike ali podobnosti med generacijami, ki se zdaj zapirajo vase in oddalju-
jejo druga od druge, zdaj pa se srečujejo in se zlivajo.
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KONČNO NASPROTJE MED 
KOLEKTIVNO MEMORIJO IN ZGODOVINO*2

(Prevedel: Drago B. Rotar)

Iz vsega doslej povedanega kajpada izhaja, da kolektivna memorija ni isto kakor zgo-
dovina in da izraz zgodovinska memorija ni posebno posrečeno izbran, ker povezuje dva 
termina, ki si na več točkah stojita nasproti. Zgodovina je nedvomno nabor dejstev, ki so 
zasedala največje mesto v memoriji ljudi. Toda pretekli dogodki, kakor ji prebiramo v knji-
gah in se jih učimo v šolah, so izbrani, primerjani in klasifi cirani v skladu z nujnostmi ali s 
pravili, ki se ne vsiljujejo krogom ljudi, ki so dolgo ohranili njihovo shrambo. Tako se zgo-
dovina začenja tam, kjer se končuje izročilo, v trenutku, ko ugasne ali se razkroji kolektivna 
memorija. Dokler se spomin ohranja, ga je odveč fi ksirati s pisanjem ali ga sploh fi ksirati. 
Tudi potreba, da bi napisali zgodovino kakega obdobja, kake družbe in celo kake osebe se 
predrami šele tedaj, ko so že preveč oddaljeni v preteklost, da bi bilo še dolgo mogoče najti 
okrog sebe veliko prič, ki bi nanje ohranjale kak spomin. Ko nosilec memorije niza dogod-
kov ni več skupina, prav tista, ki je bila vanje vpletena ali ki je preživela njihove posledice, 
ki je bila pri njih navzoča ali je o njih prejela živo pripoved prvih akterjev in gledalcev, ko se 
razprši na nekaj individualnih duhov, izgubljenih v novih družbah, ki jih ta dejstva več ne 
zanimajo, ker so zanje očitno zunanja, tedaj je edino sredstvo, da rešimo take spomine ta, 
da jih fi ksiramo s pisanjem v povezano naracijo, ker pač besede in mišljenja umrejo, medtem 
ko spisi ostanejo. Če je nujen pogoj za to, da obstaja memorija, ta, da ima subjekt, ki se spo-
minja, posameznik ali skupina, občutek, da se vrača k svojim spominom v kontinuiranem 
gibanju, kako bi tedaj zgodovina bila memorija, ko pa je kontinuiteta med družbo, ki bere 
to zgodovino, in skupinami, ki so bile nekoč priče ali akterji dogodkov, o katerih poroča, 
pretrgana?

Seveda je lahko eden izmed ciljev zgodovine prav to, da postavi most med preteklo-
stjo in sedanjostjo in znova vzpostavi to nepretrgano kontinuiteto. Toda kako poustvariti 
kolektivne mišljenjske tokove, ki so dobili zagon v preteklosti, ko pa nam je dostopna zgolj 
sedanjost? Zgodovinarji lahko s minucioznim delom spet najdejo in osvetlijo veliko število 
drobnih in velikih dejstev, ki so veljala za zavselej izgubljena, še zlasti, kadar imajo srečo in 
odkrijejo neobjavljene spomine. Pa vendar, ali lahko rečemo, da je, denimo, francoska druž-
ba iz leta 1830, potem ko so izšli Saint-Simonovi spomini na začetku XIX. stoletja, zares 
spet stopila v stik, v živ in neposreden stik s koncem XVII. stoletja in časom regence? Kaj iz 
teh Spominov je prešlo v elementarne zgodovine, tiste, ki jih bere dovolj veliko število ljudi, 

*  Prevod del 2. poglavja iz knjige M. HALBWACHS, La mémoire collective. Pariz, PUF,1950.
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da nastanejo kolektivna mnenjska stanja? Edini učinek takih publikacij je ta, da nam omo-
gočajo razumeti, kako zelo daleč smo od tistega, ki piše in kar opisuje. Ni dovolj, da je nekaj 
razpršenih posameznikov temu branju posvetilo veliko časa in sile pozornosti, da bi podrli 
pregrade, ki nas ločujejo od tiste dobe. Proučevanje tako razumljene zgodovine je pridržano 
zgolj za nekaj specialistov, če pa bi kljub temu obstajala družba bralcev Saint-Simonovih 
spominov, bi zagotovo bila preveč omejena, da bi se dotaknila številnega občinstva.

Zgodovina, ki hoče od blizu zagrabiti podrobnosti dejstev, postane eruditska, erudicija 
pa je lastnost povsem majhne manjšine. Če pa si, narobe, prizadeva ohraniti podobo prete-
klosti, ki bi imela mesto v današnji kolektivni memoriji, od njih obdrže le to, kar še zanima 
naše družbe, to se pravi, pravzaprav precej malo.

Kolektivna memorija se loči od zgodovine vsaj v dveh razmerjih. Je kontinuiran mi-
šljenjski tok, katerega kontinuiranost nikakor ni umetna, saj od preteklosti obdrži zgolj 
tisto, kar je še živo ali zmožno živeti v zavesti skupine, ki ga vzdržuje. Po defi niciji ne sega 
prek meja te skupine. Ko neko obdobje preneha zanimati naslednje obdobje, ne gre več za 
isto skupino, ki bi pozabila del svoje preteklosti: v resnici se zvrstita dve skupini. Zgodovina 
deli niz stoletij na obdobja, kakor je snov tragedije razdeljena na več dejanj. Medtem ko se 
v gledališkem delu nadaljuje ista akcija z istimi osebami, ki do konca ostanejo v skladu s 
svojimi značaji, njihova čustva in strani pa napredujejo v nepretrganem gibanju, pa imamo 
v zgodovini vtis, da je od obdobja do obdobja prenovljeno vse, nastopajoči interesi, usme-
ritve duhov, načini oceljevanja ljudi in dogodkov, tudi tradicij in perspektiv prihodnosti, in 
če navidez sicer spet nastopajo iste skupine, je tako zato, ker se zunanje delitve, ki izhajajo 
iz krajev, imen pa tudi iz obče narave družb, obdržijo. Toda skupki ljudi, ki sestavljajo isto 
skupino v dveh zapovrstnih obdobjih, so kakor dva kosa debel, ki se stikata z nasprotnima 
koncema, sicer pa nista povezana in v resnici ne sestavljata enega telesa.

Gotovo sprva v zapovrstju generacij ne vidimo zadostnega razloga za to, da se prej 
v enem kakor v drugem trenutku njihova kontinuiteta pretrga, saj se število rojstev sploh 
spreminja od leta do leta, tako da je družba podobna tistim nitim, ki so nastale tako, da 
ena generacija zdrsne prek druge, tako da se urejeno razporedijo, podobno seriji živalskih 
ali rastlinskih vlaken ali, prej, tkanini, ki nastane s prepletanjem vseh teh niti. Res je, da se 
svilena ali bombažna tkanina deli in da se črte delitve ujemajo s konci motivov ali vzorcev. 
Ali je tako tudi z zapovrstjem generacij?

Zgodovina, ki se postavlja zunaj skupin in nad nje, se ne obotavlja v tok dejstev uvesti 
preprostih delitev, katerih mesto je določeno enkrat za vselej. Ko to stori, se ravna zgolj 
po didaktični potrebi shematiziranja. Zdi se, da sleherno obdobje obravnava kot celoto, v 
velikem delu neodvisno od prejšnjega in poznejšega obdobja zato, ker mora opraviti dobro, 
slabo ali indiferentno delo. Dokler tako delo ni opravljeno, dokler take nacionalne, politič-
ne ali religiozne situacije niso razvile vseh posledic, ki so jih vsebovale navzlic starostnim 
razlikam, naj bi se tako mladi kakor stari ljudje zapirali v isti horizont. Ko je končano, ko 
se ponudijo ali se vsilijo nove naloge, od tega trenutka naprej se generacije, ki prihajajo, znaj-
dejo na drugem pobočju kakor prejšnje. Je nekaj zamudnikov. Toda mladi ljudje potegnejo 
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za seboj celo del starejših odraslih, ki pospešijo korak, kakor bi se bali »zamuditi kočijo«. 
Narobe pa tisti, ki se razvrščajo med obe pobočji, tudi če so zelo blizu črte, ki jih ločuje, ne 
vidijo bolje, drugi za druge tako zelo ne vedo, kakor da bi bili eni najniže na tem pobočju, 
drugi pa na drugem, to se pravi dlje v preteklosti in v tistem, kar ni več preteklost, ali, če nam 
je prav, na točkah, ki so najbolj oddaljene druga od druge na valoviti črti časa.

Vse na tej sliki ni narobe. Če dejstva vidimo od daleč in v celoti, zlasti pa, če jih vidimo 
od zunaj, če si jih ogleduje gledalec, ki ni član skupin, ki jih opazuje, se dajo tako razvrščati 
v zapovrstne in ločene skupke, pri čemer ima sleherno obdobje začetek, sredino in konec. 
Toda zgodovina, ki jo zanimajo predvsem razlike in nasprotja, enako kakor koncentrira 
in nanese na en individualni lik značilnosti, ki so razpršene v skupini, tako da so močno 
vidne, nanese interval in v njem koncentrira nekaj let transformacije, ki se v resnici izvršijo 
v precej daljšem času. Možno je, da se dan po dogodku, ki je razmajal, deloma podrl, pre-
novil strukturo neke družbe, začne drugo obdobje. Vendar to opazimo pozneje, ko nova 
družba zares iz sebe pridobi nove vire in si zastavi nove cilje. Zgodovinarji ne morejo resno 
jemati teh ločnic in si predstavljati, da so jih opazili tisti, ki so živeli v letih, ki jih prečijo, 
kakor tista oseba iz burkaške drame, ki vzklikne: »Danes se začenja stoletna vojna!« Kdo 
ve, ali si takoj po vojni, revoluciji, ki sta izkopali jarek med dvema družbama ljudi, kakor da 
bi vmesna generacija izginila, mlada družba ali mladi del družbe, in to v soglasju s starejšim 
delom, ne ukvarja predvsem z brisanjem sledi tega preloma, z zbliževanjem skrajnih gene-
racij, s tem, da bi vsemu navkljub ohranila kontinuiteto evolucije? Družba mora kajpada 
živeti; čeprav so družbene institucije globoko transformirane, in zlasti tedaj, kadar so, je 
najboljši način, da se zakoreninijo ta, da jih podpremo z vsem, kar še lahko dosežemo od 
tradicij. Tedaj, dan po krizi, si ljudje ponavljajo: začeti je treba tam, kjer smo bili prekinjeni, 
stvari je treba začeti znova. In res si nekaj časa predstavljajo, da se ni nič spremenilo, ker 
so spet povezali nit kontinuitete. Ta iluzija, ki pa se je kmalu otresejo, je omogočila vsaj 
to, da so prešli iz ene etape v drugo, ne da bi kolektivna memorija kdaj imela občutek, da 
se trga.

V resnici v razvoju kolektivne memorije ni tako jasno zarisanih ločnic kakor v zgodo-
vini, zarisane so zgolj nepravilne in negotove meje. Sedanjost (razumljena kot razprostra-
njenost v določenem trajanju, tistem, ki zadeva današnjo družbo) se ne postavlja nasproti 
preteklosti tako, kakor se ločujeta dve sosednji zgodovinski obdobji. Preteklost namreč ne 
obstaja več, medtem ko sta za zgodovinarja obe obdobji enako realni. Memorija neke druž-
be se izteza tako daleč, do koder se more, to se pravi, do tam, kjer še doseže memorije sku-
pin, iz katerih je sestavljena. Tako velike količine starih dogodkov in likov ne pozabi zaradi 
slabe volje, antipatije, odvratnosti ali ravnodušnosti. Pozabi jih zato, ker so skupine, ki so 
ohranjale spomin nanje, izginile. Če bi bila dolžina človeškega življenja dvakrat ali trikrat 
daljša, bi bilo polje kolektivne memorije, merjeno v časovnih enotah, veliko bolj razprostra-
njeno. Sicer pa ni samoumevno, da bi ta razširjena memorija imela bolj bogato vsebino, če bi 
se družba, ki bi jo vezalo toliko tradicij, bolj težko razvijala. Prav tako kolektivna memorija, 
če bi bilo človeško življenje krajše in pokrivalo bolj omejeno trajanje, morebiti sploh ne bi 
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bila osiromašena, ker bi se spremembe v tako olajšani družbi pospešile. V vsakem primeru 
se memorija neke družbe, ker počasi prhni na robovih, ki zaznamujejo njene meje, toli-
ko, kolikor njeni individualni člani, zlasti najstarejši, izginjajo ali se izolirajo, neprenehoma 
transformira in tudi sama skupina se neprenehoma spreminja. Sicer pa je težko reči, v kate-
rem trenutku je kak kolektivni spomin izginil in ali je zagotovo izstopil iz zavesti skupine, 
prav zato, ker je dovolj, da se ohrani v omejenem delu družbenega telesa, da ga lahko tam 
zmeraj spet najdemo.
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UMESTITEV KOLEKTIVNE MEMORIJE V PROSTOR*3

(Prevedel: Drago B. Rotar)

Tako sploh ni kolektivne memorije, ki se ne bi dogajala v prostorskem okviru. Prostor 
pa je realnost, ki traja: naši vtisi preganjajo drug drugega, nič ne ostane v našem duhu in 
ne bi razumeli, da lahko znova dosežemo preteklost, če se v resnici ne bi ohranila zaradi 
materialnega okolja, ki nas obdaja. Svojo pozornost moramo usmeriti k prostoru, k našemu 
prostoru – tistemu, ki ga zasedamo, skozi katerega velikokrat gremo, ki nam je vselej do-
stopen in ki ga je v vsakem primeru naše mišljenje zmožno vsak hip rekonstruirati; nanj se 
mora naše mišljenje fi ksirati, da se znova prikaže ta in ta kategorija spominov.

Rekli bodo, da v resnici ni skupine ne vrste kolektivne dejavnosti, ki ne bi bila v kaki 
povezavi s krajem, se pravi, z delom prostora, da pa to še zdaleč ni dovolj za to, da bi po-
jasnili, da nas, ko si predstavljamo podobo kraja, to privede do tega, da mislimo na dolo-
čeno ravnanje skupine, ki je bila z njim povezana. Sleherna slika ima v resnici okvir, ni pa 
nobene nujne in tesne povezave med njima, in slika ne more evocirati okvira. Ta ugovor bi 
imel veljavo, če bi s prostorom razumeli zgolj fi zični prostor, se pravi, skupek oblik in barv, 
kakršnega zaznavamo okrog sebe. Pa je prav to za nas prvotni prostor? Ali zares ponavadi 
in največkrat zaznavamo zunanje okolje tako? Težko je vedeti, kaj bi bil prostor za zares 
osamljenega človeka, ki ne bi bil ali naj ne bi bil udeležen v nobeni družbi. Vprašajmo se le, 
v kakšne razmere se moramo postaviti, če hočemo zaznati zgolj fi zične in čutne lastnosti 
stvari. Predmete bi morali izločiti iz velikega števila razmerij, ki se vsiljujejo našemu mišlje-
nju in se ujemajo s prav toliko različnimi zornimi točkami, se pravi, morali bi se sami otresti 
vseh skupin, v katerih smo udeleženi, ki med seboj vzpostavljajo določena razmerja in jih 
gledajo z določenih zornih točk. Sicer pa bi se nam to posrečilo le, če bi prevzeli držo druge 
določene skupine, držo fi zikov ali držo umetnikov, če bi se pretvarjali, da smo svojo pozor-
nost uprli v določena abstraktne lastnosti materije ali v črte in odtenke likov in krajin. Ko 
pridemo iz galerije slik in se znajdemo na obrežju reke, pri vhodu v park ali v živahnosti uli-
ce, še preživljamo impulz družbe slikarjev in stvari ne vidimo takih, kakršne so, ampak take, 
kakršne se kažejo tistim, ki se trudijo, da bi zgolj reproducirali njihovo podobo. V resnici 
ni nič bolj nenaravnega. Seveda se v prostoru učenjakov in slikarjev spomini, ki zadevajo 
druge, ne morejo umestiti in se ohraniti. Drugače ne bi moglo biti, ker je prostor učenjakov 
in slikarjev zgrajen z odstranitvijo drugih prostorov. Vendar to ne dokazuje, da prvi niso 
enako realni kakor drugi…

 

*  Prevod dela 4. poglavja iz knjige M. HALBWACHS, La mémoire collective, PUF, Pariz, 1950.
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JURIDIČNI PROSTOR IN MEMORIJA PRAVIC1

… Juridični prostor ni prazno okolje, ki bi zgolj simboliziralo neopredeljeno mo-
žnost za pravna razmerja med ljudmi: kako bi tedaj eden izmed njegovih delov lahko 
evociral neko razmerje prej kakor kako drugo razmerje? Oglejmo si lastninsko pravico, 
ki je nedvomno v temelju slehernega juridičnega mišljenja, po njenem zgledu in na njeni 
podlagi je mogoče dojeti, kako so se opredelile druge obligacije. Iz tega izhaja, da si druž-
ba privzame držo, in to trajno držo, do določenega dela zemlje ali do določenega materi-
alnega predmeta. Medtem ko je zemlja nepremična, medtem ko materialni predmeti sicer 
ne ostanejo zmeraj na istem kraju, zato pa ohranijo iste lastnosti in isti videz, tako da jih 
lahko spremljamo in se prepričamo o njihovi istovetnosti skozi čas, se dogaja, da ljudje 
odidejo drugam, in tudi, da se njihove dispozicije in zmožnosti, sile in moči spremenijo. 
Človek ali več ljudi pa si pridobijo lastninsko pravico do kake zemlje ali do kake stvari 
le od tistega trenutka naprej, ko družba, katere člani so, dopusti, da obstaja stalen odnos 
med njimi in to zemljo ali to stvarjo ali da je ta odnos enako nepremičen kakor sama 
stvar. To je konvencija, ki izvaja nasilje nad realnostjo, saj se posamezniki neprenehoma 
spreminjajo. Ne glede na to, na katero načelo se sklicujemo, da bi utemeljili lastninsko 
pravico, ta pravica pridobi neko vrednost le, če poseže vmes kolektivna memorija, da bi 
zagotovila njeno uporabo. Kako naj bi, denimo, vedeli, da sem jaz prvi zasedel določen 
del zemlje ali da sem ga jaz izkrčil ali da je določena dobrina produkt mojega dela, če se ne 
bi oprli na staro stanje stvari in če ne bi sklenili, da se položaj sploh ni spremenil; in kdo 
bi lahko postavil dejstvo, na katerem utemeljujem svojo pravico, nasproti pretenzijam, če 
skupina na to ne bi ohranila spomina? Toda memorija, ki zagotavlja stalnost tega položa-
ja, se sama opira na stalnost prostora ali vsaj na stalnost drže, v katero se postavi družba 
v razmerju do tega dela prostora. Tukaj moramo kot skupek obravnavati stvari in znake 
ali simbole, ki jih je družba nanje pripela in ki so vselej navzoči v njenem mišljenju, kadar 
usmeri pozornost proti zunanjemu svetu. Ne zato, ker bi bili ti znaki za stvari zunanji 
in ker bi imeli z njimi zgolj arbitrarno in umetno razmerje. Ko so v dneh po osvojitvi 
Anglije sestavljali Magno Carto, niso delili zemlje na papirju, temveč zapisovali oblasti, 
ki so jih na njenih različnih delih izvrševali baroni, med katere je bila razdeljena. Tako je 
zmerom, kadar sestavljajo kataster ali ko v nekem aktu opozarjajo na obstoj kake lastnin-
ske pravice. Družba ne vzpostavi samo odnosa med podobo nekega kraja in spisom. Kraj 
obravnava zgolj, kolikor je že povezan z osebo, bodisi zato, ker ga je ta obdala z mejniki 
ali ograjami, bodisi zato, ker tam ponavadi biva, ker ga eksploatira ali daje eksploatirati na 
svoj račun. Vse to lahko imenujemo juridični prostor, vsaj v določenih mejah časa stalni 
prostor, ki pa v slehernem trenutku omogoča kolektivni memoriji, da tedaj, ko zazna 
prostor, v njem najde spomin na pravice.

1  V rokopisu je pred to študijo o juridičnem prostoru osnutek analize geometričnega prostora, vendar je ta osnutek ostal 
preveč neizoblikovan, da bi ga objavili.
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Ko mislimo na pravice ljudi nad stvarmi, ne domnevamo le, da je odnos med člove-
kom in stvarjo nepremičen, pač domnevamo tudi za človeka, da je nepremičen in da se ne 
spreminja. Seveda se pravice, ki jih evociramo, v kmečki skupnosti, v notarjevi študiji, pred 
sodiščem, nanašajo na posamične osebe. Kadar pa se mišljenje usmeri k juridični plati dej-
stev, obdrži od osebe zgolj lastnost, zaradi katere intervenira: je titular priznane ali sporne 
pravice, je lastnik, uživalec, darovalec, dedič itn. Medtem ko se oseba spreminja iz trenutka 
v trenutek, pa se, zvedena na juridično lastnost, ne spreminja. Govorimo o volji, o volji delov, 
denimo, upravičeno, vendar s tem razumemo intenco, kakršna izhaja iz juridične lastnosti 
osebe, ki velja za enako pri vseh osebah, ki imajo enako lastnost, in velja za enako ves čas, 
v katerem se juridični položaj ne spremeni. Ta težnja, da bi abstrahirali vse individualne 
posebnosti, kadar obravnavamo subjekte pravic, pojasnjuje dve fi kciji, ki zelo ustrezata ju-
ridičnemu duhu. Ko kaka oseba umre in zapusti naravnega dediča, pravimo, da »mrtvi 
zagrabi živega«, se pravi, da vse poteka, kakor da ni prekinitve v izvrševanju pravic, kakor da 
bi obstajala kontinuiteta med osebo dediča in osebo de cuius. Poleg tega tedaj, ko se več oseb 
združi, da bi pridobile in eksploatirale dobrine, domnevamo, da ima družba, ki jo tvorijo, 
juridično osebnost, ki se ne spreminja, dokler obstaja asociacijska pogodba, čeprav so vsi 
člani te skupnosti iz nje izstopili in so jih nadomestili drugi. Tako osebe trajajo, ker trajajo 
stvari, in tako se lahko proces, ki se je začel v zvezi z oporoko, nadaljuje veliko let in pride 
do dokončne razsodbe, potem ko je minilo več kakor eno človeško življenje. Dokler dobrine 
obstajajo, ne umanjka niti memorija juridične družbe.

Toda lastninska pravica se ne izvršuje le nad zemljo ali nad materialnimi in določenimi 
predmeti. V naših družbah je premično premoženje močno narastlo in, daleč o tega, da bi 
ostajalo na istem mestu ali ohranjalo isto obliko, neprenehoma kroži in uhaja pogledom. 
Vse se zvede prav na pogodbene obveznosti med posojevalci ali upniki in sposojevalci ali 
dolžniki: toda predmet pogodbe ne zaseda nespremenljivega kraja, ker gre za denar ali dol-
gove, se pravi, za abstraktne znake. Poleg tega obstaja veliko drugih obligacij, ki se več sploh 
ne nanašajo na stvari in ki dajejo eni izmed strank določene pravice do uslug, do dejanj, 
drugi stranki pa pravice do vzdržanja: tam, kjer so v odnosu zgolj osebe in kjer ne gre več za 
dobrine, se tudi zdi, da izstopamo iz prostora. Zato še ni nič manj res, da sleherna pogodba, 
tudi tedaj, ko se ne nanaša na stvari, postavlja obe stranki v položaj, za katerega velja, da se 
ne spreminja, dokler ostaja pogodba veljavna. Tudi to je fi kcija, ki jo je uvedla družba in ki 
postavlja, da sta stranki povezani, takoj ko so klavzule pogodbe določene. Vendar je nemo-
goče, da se ne bi nepremičnost oseb in stalnost njihovih recipročnih drž izrazili v materialni 
obliki in se ne bi zarisali v prostoru. Vsaka izmed strank mora vsak trenutek vedeti, kje 
lahko najde drugo, in obe stranki morata vedeti, kje je črta, ki razmejuje moči, ki jih imata 
druga nad drugo.

Skrajna oblika, v kateri se kaže moč ene osebe nad drugo, je pravica, zaradi katere so 
nekoč imeli v lasti sužnje. Resda je bil suženj zgolj oseba, zreducirana na stanje stvari: ni 
bilo pogodbe med gospodarjem in sužnjem, lastninska pravica pa se je izvrševala na njem 
kakor na drugih dobrinah. Sužnji so kljub temu bili ljudje, ki so lahko v nasprotju s stvarmi 
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prizadeli pravice gospodarjev, pa čeprav zgolj tako, da so neupravičeno zahtevali svobodo 
ali pa so zbežali ali naredili samomor. Zato je suženj imel juridičen status, ki je resda vse-
boval zgolj obveznosti in nobene pravice. V antičnih hišah pa so bili prostori, pridržani 
za sužnje, ločeni od drugih, kamor so lahko prišli le, kadar jim je bilo ukazano, in ločitev 
teh dveh delov prostora je bila dovolj, da se je v duhu tako gospodarjev kakor sužnjev 
nadaljevala podoba neomejenih pravic prvih nad drugimi. Daleč od gospodarjevih oči 
je suženj lahko pozabil na svoj suženjski stan. Je vstopil v katero izmed kril, v katerih 
je bival gospodar? Znova se je ovedel, da je suženj. Kakor da bi ga, ko je prestopil prag, 
preneslo v del prostora, kjer se ohranja spomin na odnos odvisnosti, v katerem je glede 
na gospodarja.

Ne poznamo več ne suženjstva ne tlačanstva, ne ločitev med redovi ali stanovi, med 
plemiči, neplemiči itn., to se pravi, da sedaj sprejemamo le tiste obveznosti, h katerim smo 
se sami obvezali. Pa vendarle, pomislimo na občutke delavca ali uslužbenca, ki je poklican 
v lastnikovo pisarno, sposojevalca, ki vstopi v trgovsko hišo ali v banko, kjer si je sposodil, 
in ki ne pride zato, da bi poravnal obveznosti, ampak da bi zaprosil za odlog ali se še bolj 
zadolžil. Tudi onadva sta morebiti pozabila na usluge in na storitve, h katerim sta se obve-
zala; nanje se spomnita, če se nenadoma vrneta v odvisni položaj zato, ker običajni lastnikov 
kraj bivanja ali upnika v njunih očeh predstavlja aktivno območje, žarišče, od koder žarčijo 
pravice in moči tistega, ki prosto razpolaga z njuno osebo v določenih mejah, in se jima zdi, 
kadar prideta v to območje ali se približata temu žarišču, da se v njuni memoriji znova vzpo-
stavijo ali evocirajo okoliščine in pomen pogodbe, ki sta jo podpisala. Seveda so to mejni 
primeri. Dogaja se, da smo glede na neko osebo hkrati v položaju juridične superiornosti in 
inferiornosti: denimo, g. Dimanche, ki ima za dolžnika plemiča in ki si zaradi ponižnosti 
navadnega človeka ne drzne zahtevati svoje pravice. Bistveno je, da v sleherni pogodbi spe-
cifi ciramo, ali to, na katerem kraju mora biti izvršena, ali pa kraja bivanja obeh strank, kraj, 
za katerega upnik ve, da bo tam dosegel dolžnika, kraj, za katerega dolžnik ve, da od tam 
prihaja ukaz, naj izpolni svojo obveznost. Sicer pa se ta območja, na katerih se prvi počuti 
kot gospodar, drugi pa odvisnega, lahko zvedejo na nekakšno lokalno točko, tisto, kjer sta si 
stranki izbrali dom, ali se raztegne do meja podjetja, tako da od vhoda v tovarno ali v trgo-
vino čutimo pritisk pravic, ki smo jih dali nad seboj, včasi pa tudi dlje: v času telesne prisile 
si nesolventen dolžnik ni upal na ulico.

Tukaj pa smo prišli do primera, ko ne gre več zgolj za pogodbo med dvema zasebniko-
ma, temveč za zakone in za kršenje zakonov. Ponavadi mislimo na te obveznosti javne vrste 
le tedaj, kadar jih kršimo ali kadar nas mika, da bi jih kršili. Tedaj sploh ni dela prostora, ki 
ga zaseda družba, ki je naredila te zakone, kjer se ne počutimo nelagodno, kakor da bi se 
bali, da bomo tam zadeli ob kako represijo ali neodobravanje. A tudi tedaj, ko ravnamo pra-
vilno, ni juridično mišljenje nič manj navzoče, razpostranjeno po zemlji. Za stare se podoba 
mesta sploh ni ločevala od spomina na njegove zakone. Še ko danes gremo iz svoje dežele in 
gremo v tujino, dobro občutimo, da prehajamo iz enega juridičnega območja v drugo in da 
je črta, ki ju ločuje, materialno označena na tleh.
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RELIGIOZNI PROSTOR

Da religiozni skupini obuja pogled na določene kraje, mesta in dispozicije predmetov 
spomine, ni nič čudnega. Delitev na sveti svet in profani svet, ki je bistvena za take družbe, 
se materialno udejanja v prostoru. Ko vernik vstopi v cerkev, na pokopališče, na kak posve-
čen kraj, ve, da bo tam našel stanje duha, ki ga je že velikokrat izkusil in ki ga bo skupaj z 
drugimi verujočimi obnovil, skupaj z njim pa vidno skupnost, skupno mišljenje in spomine, 
prav tiste, ki so se oblikovali in vzdrževali v prejšnjih dobah na istem kraju. Seveda se veliko 
vernikov že v profanem svetu, med opravki, ki nimajo zveze z religijo, v stikih z okolji, ki 
imajo povsem drugačne cilje, vede kot pobožne osebe, ki ne pozabljajo usmerjati k Bogu 
toliko svojih misli in dejanj, kolikor morejo. V antičnih mestih se je religija bohotila povsod 
in v mnogih starih družbah, denimo na Kitajskem, sploh ni območja, kjer bi se izmaknili 
vplivu takih ali drugačnih nadnaravnih sil. Toliko, kolikor so se poglavitne dejavnosti druž-
benega življenja otresale religioznega primeža, sta se število in obseg prostorov, posvečenih 
religiji ali ponavadi zasedenih z religioznimi skupnostmi, zmanjšala in se skrčila. Seveda je 
»za svetnike vse sveto« in ni kraja, ki bi bil videti tako profan, da kristjan tam ne bi mogel 
evocirati Boga. Verniki zato nič manj ne čutijo potrebe, da se občasno zberejo, da se stisnejo 
drug ob drugega v stavbah in na krajih, posvečenih pobožnosti. Ni dovolj, da prestopimo 
prag kake cerkve, da se v podrobnostih in natančno spomnimo svojih odnosov s skupino 
tistih, ki imajo enaka verovanja kakor mi. V vsakem primeru se znova znajdemo v dispo-
ziciji duha, ki je skupna vernikom, ko so na kultnem kraju, in čeprav ne gre za dogodke v 
pravem pomenu, ampak za dolečeno nagnjenost in uniformno usmerjenost senzibilnosti in 
mišljenja, je prav to ozadje in najpomembnejša vsebina religiozne kolektivne memorije. Ni 
pa nikakršnega dvoma o tem, da se ohranja na posvečenih območjih, saj jo tam spet nade-
mo, takoj ko se tja vrnemo.

Lahko si celo predstavljamo, da je memorija naše skupine enako kontinuirana kakor 
kraji, za katere se nam zdi, da se v njih ohranja, in da je isti tok religioznega mišljenja tekel 
pod temi svodi. Seveda obstajajo trenutki, ko je cerkev skoraj prazna, ko je povsem prazna, 
obdobja, ko so njena vrata zaprta, ko so tam le zidovi in neživi predmeti. V tem času je 
skupina razpršena. Kljub temu traja in ostaja to, kar je bila; ko se bo spet oblikovala, ne bo 
zaradi ničesar domnevala, da se je spremenila ali za nekaj časa prenehala obstajati, s pogo-
jem, da so v premoru verniki hodili mimo cerkve, da so jo videli od daleč, da so slišali zvo-
nove, da jim je podoba njihovega zbora na tem kraju in ceremonij, pri katerih so bili navzoči 
med temi zidovi, ostala pred očmi ali da jo lahko zmerom evocirajo. Kako pa naj bi si poleg 
tega zagotovili, da se njihova religozna čustva niso spremenila, da so danes še zmerom taka, 
kakršna so bila nekoč, in da v njih ni mogoče ločiti tega, kar sodi v preteklost, in onega, kar 
sodi v sedanjost, če jim stalnost krajev ne bi dajala nobenega zagotovila? Religiozna skupina 
se mora bolj kakor kaka druga opreti na kak predmet, na kak del realnosti, ki traja, ker sama 
meni, da se ne spreminja, medtem ko se okrog nje vse institucije in običaji transformira-
jo, ideje in izkušnje pa se prenavljajo. Medtem ko si druge skupine prizadevajo prepričati 
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svoje člane, da ostajajo njihova pravila in ureditve nespremenjeni v nekem obdobju, vendar v 
omejenem obdobju, se religiozna družba nikakor ne more sprijazniti s tem, da danes sploh 
ni taka, kakršna je bila na začetku, in ne s tem, da se bo morala spreminjati v prihodnosti. 
Ker pa v svetu mišljenj in čustev nima nobenega elementa stabilnosti, si mora ravnovesje 
zagotoviti v materiji, na enem ali na več delih prostora.

Cerkev ni le kraj, kjer se zbirajo verniki, niti ni ograda, kamor več ne prodrejo vplivi 
profanih okolij. Predvsem se s svojim notranjim videzom loči od vseh drugih zbirališč, od 
vseh drugih sedežev kolektivnega življenja. Razporeditev in ureditev njenih delov ustrezata 
potrebam kulta in se navdihujeta pri tradicijah in mišljenjih religiozne skupine. Cerkev bo-
disi tako, da so različna mesta v njej pripravljena za različne kategorije vernikov, bodisi tako, 
da imajo najpomembnejši zakramenti in poglavitne oblike pobožnosti mesta, ki jim ustre-
zajo, uveljavlja pri članih skupine distribucijo in drže in vrezuje v njihovega duha skupek 
podob, ki so prav tako določene in nespremenljive kakor obredi, molitve, določila dogem. 
Nedvomno gre za nujnost pri izvajanju religije pri tem, da se v svetišču nekatera območja 
ločujejo od drugih, ker mora mišljenje skupine na določenih točkah skoncentrirati svojo 
pozornost, vanje nekako projicirati večji del svoje substance, in da v duhu množice vernikov 
prevladuje vpričo teh materialnih podob vtis misterija, medtem ko imajo za duhovnike, ki 
so bolje informirani o tradicijah, vse podrobnosti pomen, to se pravi, se ujemajo s smerjo 
religoznega mišljenja. Vendar niti v templjih v antiki, v jeruzalemskem templju, niso smeli 
vsi verniki v najbolj svete dele, v svetišče in sveto svetih. Cerkev je kakor knjiga, katere vse 
črke lahko črkujejo in dešifrirajo le maloštevilni. Kakorkoli že, kadar izvajamo kult in spre-
jemamo religiozne nauke v teh stavbah, dobijo vsa mišljenja skupine obliko predmetov, na 
katere se opirajo. Ker najdejo povsod podobe Boga, apostolov, svetnikov, in to v dekorju 
luči, okraskov in cerkvenih oblačil, si tako in tem okviru predstavljajo sveta bitja in paradiž 
in na take slike prenašajo transcendentalne resnice dogme. Religija se tako izraža v simbo-
ličnih oblikah, ki se dogajajo in se zbližujejo v prostoru: le s tem pogojem smo prepričani, 
da obstaja še naprej. Zato je treba podreti oltarje starih bogov in porušiti njihov tempelj, če 
hočemo iz memorije ljudi izbrisati spomin na opuščene kulte; razpršeni verniki tožijo, ker 
so daleč od svojih svetišč, kakor da bi jih njihov bog zapustil, in vselej, ko je postavljena nova 
cerkev, religiozna skupina čuti, da se je povečala in utrdila.

Vendar ima sleherna religija tudi svojo zgodovino ali, bolje, obstaja religiozna memo-
rija, sestavljena iz tradicij, ki velikokrat segajo do dogodkov zelo daleč v preteklosti in ki so 
se zgodili na določenih krajih. Zelo težko pa bi evocirali dogodek, ne da bi mislili na kraj, 
ki ga v splošnem ne poznajo zato, ker bi ga videli, ampak zato, ker vedo, da obstaja, ker bi ga 
lahko videli in ker v vsakem primeru za njegov obstoj jamčijo priče. Zato obstaja religiozna 
geografi ja ali topografi ja. Ko so križarji prišli v Jeruzalem in se polastili svetih krajev, se niso 
zadovoljili z iskanjem krajev, kamor je tradicija postavila glavne dogodke, o katerih poročajo 
evangeliji. Bolj pogosto so arbitrarno lokalizirali nekatere podrobnosti iz Kristusovega ži-
vljenja ali prvotne krščanske cerkve ter se pri tem ravnali po nezanesljivih ostalinah in celo, 
kadar sploh ni bilo ostalin, po trenutnem navdihu. Po tistem je veliko romarjev prišlo molit 
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na te kraje, izoblikovale so se nove tradicije, in danes z veliko truda ločimo spomine na kraje, 
ki segajo v prva stoletja krščanske dobe, od vsega, kar je k temu dodala religiozna imagi-
nacija. Seveda pa nobena izmed teh lokalizacij ni zaupanja vredna, saj nobene ne potrjuje 
dovolj kontinuirana in dovolj stara tradicija. Sicer pa vemo, da je istočasno v zvezi z istim 
krajem obstajalo več različnih tradicij, da je očitno več kakor en spomin taval po pobočjih 
Oljčne gore in Sionskega griča, se prestavljal iz četrti v četrt, da so nekateri izmed spominov 
pritegnili druge ali pa so se, narobe, razdelili; kesanje svetega Petra, denimo, se je le ločilo 
od zatajitve in fi ksiralo na drugem koncu. Če se Cerkev in verniki kljub temu sprijaznijo s 
temi variacijami in protislovji, ali se ne zato, ker si mora religiozna memorija predstavljati 
kraje, da evocira dogodke, ki jih z njimi povezuje? Vsi verniki seveda ne morejo romati v 
Jeruzalem in si na lastne oči ogledovati svetih krajev. Toda dovolj je, da si jih predstavljajo in 
da vedo, da še obstajajo: nikoli pa niso o tem dvomili.

Sicer pa je, in to ne glede na vlogo, ki jo je igral kult svetih krajev v zgodovini kr-
ščanstva, pa tudi drugih religij, v religioznem prostoru ta posebnost, da, zato ker je Bog 
povsod pričujoč, ni območja, ki ne bi moglo biti deležno enakega svetega značaja kakor 
privilegirani kraji, kjer se je manifestiral, in da je dovolj, da hočejo na njih komemorirati 
določen aspekt njegove osebe ali to in to izmed njegovih dejanj, da se ti spomini tam 
dejansko pritrdijo in jih lahko tam spet najdemo. Sleherna cerkev se lahko, kakor smo 
videli, prepusti takemu ravnanju: lahko rečemo, da Jezus Kristus ni bil križan zgolj na 
Golgoti, ampak povsod, kjer častijo križ, in da ni s svojimi učenci občeval le v Cenaculu, 
temveč povsod, kjer opravljajo darovanje maše in kjer verniki pristopajo k sveti Mizi. 
Temu je treba dodati kapele, posvečene Devici, apostolom, svetnikom in toliko krajev, 
ki privlačijo verujoče, ker tam hranijo kako relikvijo, ker je tam zdravilni vrelec, grob, 
okrog katerega so se dogajali čudeži itn. Seveda je v Jeruzalemu, v Palestini in v Galileji 
komemoracijskih krajev več: vsa evangelijska zgodovina je napisana na tleh; poleg tega 
so dvakrat posvečeni: ne le zaradi volje in vere tistih, ki se tam zbirajo ali se tam vrstijo, 
ampak tudi zato, ker je bilo mogoče prav tam (tako vsaj verjamejo) v Kristusovem času 
videti tisto, o čemer pripovedujejo svete knjige. Ker pa je navsezadnje pomemben nevidni 
in večni pomen, ni kraja, kjer ga ne bi mogli evocirati, s pogojem, da se postavimo v isto 
držo, se pravi, da materialno reproduciramo križ in svetišča, ki stojijo na zgodovinskem 
prizorišču evangelijev. Tako je nastala pobožnost križevega pota, kakor da bi s tem, da 
so verniki, s tem da so precej daleč od Jeruzalema obnovili pot trpljenja in njene postaje, 
postali zmožni, da tako kakor romarji notranje podoživijo zapovrstne prizore Pasijona. 
Kakorkoli že, vselej gre za isti cilj. Religiozna družba hoče prepričati samo sebe, da se 
sploh ni spremenila, medtem ko se je vse okrog nje transformiralo. To se ji posreči le s 
pogojem, da znova najde kraje ali da okrog sebe obnovi vsaj simbolično podobo krajev, 
kjer se je sprva vzpostavila. Kajti kraji so udeleženi pri stabilnosti materialnih stvari in s 
tem, da se nanje fi ksiramo, da se zapremo v njihove meje in prilagodimo svojo držo njiho-
vi dispoziciji, ima kolektivno mišljenje skupine verujočih največ možnosti, da se ustali in 
traja: to pa je prav pogoj za memorijo.
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Povzeli bomo vse doslej in rekli, da večina skupin, ne le tiste, ki izhajajo iz stalne sopo-
stavitve svojih članov v mestu, v hiši ali v stanovanju, ampak tudi veliko drugih, nekako riše 
svojo obliko na tleh in najdeva svoje kolektivne spomine v tako opredeljenem prostorskem 
okviru. Z drugimi besedami, obstaja toliko načinov, da si predstavljamo prostor, kolikor je 
skupin. Svojo pozornost lahko fi ksiramo na meje lastnine, na pravice, ki so zvezane z različ-
nimi deli zemlje, ločujemo kraje, ki jih zasedajo gospodarji in sužnji, suvereni in vazali, ple-
miči in neplemiči, upniki in dolžniki kot aktivna in pasivna območja, od koder žarčijo ali na 
katerih se izvršujejo pravice, ki so povezane z osebo ali odvzete osebi. Lahko tudi mislimo 
na kraje, ki jih zasedajo ekonomske dobrine, ki dobijo vrednost le tedaj, kadar so ponujene 
in naprodaj na tržnicah in v trgovinah, se pravi, na meji, ki ločuje ekonomsko skupino pro-
dajalcev in njihove stranke; tudi tukaj obstaja del prostora, ki se diferencira od drugih: to je 
tisti del, kjer je najbolj dejavni del družbe, ki se zanima za dobrine, ponavadi nastanjen in na 
katerem je pustil svoj odtis. Naposled pa smo lahko občutljivi predvsem za ločevanje med 
svetimi in profanimi kraji, ki stopi v ospredje religiozne zavesti, ker obstajajo deli zemlje in 
območja prostora, ki si jih je skupina vernikov izbrala, ki so »prepovedani« za vse druge, 
kjer najdejo hkrati zavetje in oporo, na katero opirajo svoje tradicije. Tako sleherna družba 
razrezuje prostor po svoje, vendar enkrat za zmerom ali vselej v skladu z istimi črtami, tako 
da vzpostavi trden okvir, kamor zapira in v njem najdeva svoje spomine…

Zdaj se zberimo, zaprimo oči in potujmo s tokom časa tako daleč, kolikor moremo, 
dokler se lahko naše mišljenje pritrjuje na prizore ali na osebe, na katere hranimo spomin. 
Nikoli ne izstopimo iz prostora. Poleg tega se ne znajdemo v nedoločnem prostoru, temveč 
v območjih, ki jih poznamo ali o katerih dobro vemo, da jih lahko lokaliziramo, ker so še 
zmerom del materialnega okolja, v katerem smo danes. Lahko sem se še tako trudil, da 
bi izbrisal ta lokalni obod, da bi se držal občutij, ki sem jih doživel, ali razmišljanj, ki sem 
jih oblikoval nekoč. Občutja, razmišljanja se morajo tako kakor katerikoli dogodki spet 
umestiti na kraj, kjer sem bival ali skozi katerega sem šel v tistem trenutku in ki še zmeraj 
obstaja. Poskusimo seči še dlje. Ko zadenemo ob dobo, v kateri si še ne predstavljamo, niti 
zmedeno, krajev, smo prišli do območij preteklosti, ki jih naša memorija več ne doseže. Po-
temtakem ni točno, da bi se morali, da bi se spominjali, postaviti ven iz prostora, saj nam, 
prav narobe, zgolj podoba prostora zaradi svoje stabilnosti daje iluzijo, da se skozi čas sploh 
nismo spremenili in da najdemo preteklost v sedanjosti; toda prav na ta način lahko opre-
delimo memorijo; in edino prostor je dovolj stabilen, da lahko traja brez staranja in ne da bi 
izgubil katerega izmed svojih delov.
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UMETNOST MEMORIJE:*

TRIJE LATINSKI VIRI 
ZA KLASIČNO UMETNOST MEMORIJE1

(Prevedla: Taja Kramberger)

Na banketu, ki ga je priredil tesalski plemič Skopas, je pesnik Simonides s Keosa v 
čast svojemu gostitelju zapel lirično pesem, ki pa je vsebovala tudi slavospev Kastorju in Po-
luksu. Skopas je tako rekel poetu, da mu bo plačal le polovico vsote, namenjene panegiriku 
in da mora z bogovoma dvojčkoma, ki jima je poklonil polovico pesmi, doseči poravnavo 
sam. Malo kasneje so Simonidu prinesli sporočilo, da ga zunaj čakata dva mladeniča, ki bi 
ga rada videla. Vstal je in odšel ven, toda našel ni nikogar. Med njegovo odsotnostjo se je 
vdrla streha banketne dvorane, pri čemer so ruševine usmrtile Skopasa in vse druge goste; 
trupla so bila tako iznakažena, da jih sorodniki, ki so prišli ponje za pogreb, niso mogli 
prepoznati. Toda Simonides si je zapomnil kraje, na katerih so gostje sedeli za mizo, in 
je tako lahko sorodnike napotil k njihovim pokojnikom. Nevidna obiskovalca Kastor in 
Poluks sta velikodušno plačala svoj delež panegirika, tako da sta Simonida umaknila z ban-
keta, preden se je podrl strop. Ta izkušnja je pesniku sugerirala načela umetnosti memorije, 
katere izumitelj naj bi bil prav on. Glede na to, da je mogel identifi cirati trupla s pomočjo 
memoriranja krajev, kjer so bili gostje sedeli, je ugotovil, da je urejena razvrstitev za dobro 
memorijo temeljnega pomena.

Sklepal je, da morajo osebe, ki se želijo uriti v tej veščini [memorije], izbra-
ti kraje in oblikovati mentalne podobe stvari, ki si jih želijo zapomniti, ter 
shraniti te podobe na kraje, tako da red krajev ohrani red stvari in da podobe 
stvari označujejo stvari same, posamezne kraje in podobe pa tako uporabimo 
kot voščeno tablico in črke napisane na njej.2

*   Gre za prevod začetka 1. poglavja iz knjige F. A. YATES, Th e Art of Memory. London, Routledge & Kegan, 1966. To 
delo velja za klasično referenco zgodovine mnemoničnih praks in memorijskih sistemov, ki so bili v veljavi pred izumom 
tiska. Opombe z asteriskom in na nekaterih mestih pojasnila v oglatih oklepajih so prevajalkina dopolnila, oštevilčene 
opombe pa avtoričine.

1   Angleški prevodi treh latinskih virov so iz Loebove edicije klasikov (Loeb edition of the classics): tj. iz Ad Herrenium, 
ki ga je prevedel H. Caplan; iz De Oratore, ki sta ga prevedla E. W. Sutton in H. Rackham; in iz Kvintilijanove Institutio 
oratoria, ki jo je prevedel H. E. Butler. Pri citiranju sem prevod včasih raje modifi cirala in se držala originala; posebno pri 
ponavljanju prave mnemonične terminologije, kakor da bi uporabila perifraze terminov.

  Najboljši pregled umetnosti memorije v antiki je, kolikor mi je znano, napisal H. HAJDU, Das Mnemotechnische 
Schriftum des Mittelalters, Vienna (Dunaj), 1936. Krajšega orisa tega dela sem se lotila v članku »Th e Ciceronian Art of 
Memory« v Medioevo e Rinascimento, Studi in onore di Bruno Nardi, Florence, 1955, II, str. 871sqq. Na splošno je bil 
predmet čudno zanemarjen.

2  CICERO, De oratore, II, 1xxxvi, str. 351–354.
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Živo zgodbo o tem, kako je Simonides izumil umetnost memorije, pripoveduje Cicero 
v De oratore, kjer razpravlja o memoriji kot o enem izmed petih delov retorike; zgodba 
je uvod v kratek opis mnemoničnih krajev in podob (loci et imagines), ki so ga uporabljali 
rimski retorji. Poleg Ciceronovega dela sta se kot traktata o retoriki  – kjer so o memoriji 
razpravljali kot o delu retorike – ohranila še dva druga opisa klasične mnemonike: prvi je 
Ad C. Herennium libri IV anonimnega avtorja; drugi pa Kvintilijanova Institutio oratoria.

Prvo temeljno dejstvo, ki si ga mora študent zgodovine klasične umetnosti memorije 
zapomniti, je, da je ta umetnost pripadala retoriki kot tehnika, s pomočjo katere je govornik 
lahko izboljšal svojo memorijo, kar naj bi mu omogočilo imeti dolge govore po spominu z 
nezmotljivo natančnostjo. In prav kot del umetnosti retorike je umetnost memorije poto-
vala skozi evropsko tradicijo, v kateri ni bilo nikdar pozabljeno, ali vsaj ni bilo pozabljeno 
do sorazmerno modernega časa, da so antični ljudje, nezmotljivi vodniki v vseh človeških 
dejavnostih, zapisali pravila in navodila za izboljšavo memorije.

Splošnih načel mnemonike ni težko obvladati. Prvi korak je bil vtisniti serijo krajev 
ali locorum v memorijo. Najpreprostejši, čeprav ne edini, uporabljani tip mnemoničnega 
krajevnega sistema je bil arhitekturni tip. Najbolj jasno je ta proces opisal Kvintilijan.3 Z 
namenom, da bi oblikovali serijo krajev v memoriji, pravi, si je potrebno zapomniti stavbo, 
prostorno in razgibano, kolikor je le mogoče, z dvoriščem, dnevno sobo, s spalnico in s spre-
jemnico, ne da bi zanemarili kipe in druge ornamente, s katerimi so okrašene sobe. Podobe, 
s pomočjo katerih naj bi si zapomnili govor – kot primer ene od njih, pravi Kvintilijan, 
lahko uporabimo sidro ali orožje –, potem v imaginaciji postavimo na kraje, ki smo si jih v 
stavbi zapomnili. Ko to naredimo, lahko, ko hočemo spomin na stvari oživiti, po vrsti obi-
ščemo vse kraje in od varuhov zahtevamo različne depozite. Z antičnim oratorjem mislimo 
na govornika, ki se je med govorom v imaginaciji premikal skozi svojo stavbo memorije in 
potegnil s krajev memorije podobe, ki jih je bil vanje vstavil. Metoda zagotavlja, da so točke 
zapomnjene v pravilnem redu, saj je red določen s sekvenco krajev v stavbi. Kvintiljanova 
primera sidra in orožja kot podob nemara kažeta na to, da je imel v mislih govor, ki se je 
na določeni točki nanašal na pomorske zadeve (sidro), na drugi pa na vojaške opreacije 
(orožje).

Nobenega dvoma ni, da bo takšna metoda delovala pri vsakomur, ki je pripravljen re-
sno delati v tej mnemonični gimnastiki. Sama tega nisem nikdar poskusila, toda slišala sem 
za profesorja, ki je imel navado svoje študente na srečanjih zabavati s tem, da je vsakogar 
od njih prosil, naj imenuje neki predmet; eden od študentov je nato vse predmete zapisal v 
enakem vrstnem redu, kakor so bili izgovorjeni. Pozneje, istega večera, je profesor povzročil 
splošno osuplost, ko je ponovil seznam predmetov v pravilnem vrstnem redu. Izvedel je 
svojo malo spominsko mojstrovino tako, da je predmete, kakor so bili navedeni, postavil na 

3  Institutio oratoria, XI, ii, str. 17–22.
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okensko polico, na mizo, na koš z odpadnim papirjem itn. Potem je, kakor svetuje Kvinti-
lijan, ponovno obiskal te kraje po vrsti in od vsakega zahteval pripadajoči depozit. Nikdar 
ni slišal za klasično mnemoniko, svojo tehniko je odkril povsem samostojno. Ko bi svoje 
dosežke razširil s tem, da bi na zapomnjene predmete na določenih krajih pripel pojme, bi s 
predavanjem po spominu – tako je klasični orator podajal svoje govore – povzročil še večjo 
osuplost.

Medtem ko je pomembno spoznati, da klasična umetnost temelji na uporabnih mne-
motehničnih principih, je zavajajoče misliti, da jo lahko odpravimo z nalepko »mnemoteh-
nike«. Zdi se, da klasični viri opisujejo notranje tehnike, ki so odvisne od vizualnih vtisov 
skorajda neverjetne intenzivnosti. Cicero poudarja, da Simonidov izum umetnosti memo-
rije ne temelji zgolj na njegovem odkritju pomembnosti reda za memorijo, temveč tudi na 
odkritju, da je čut vida najmočnejši od vseh čutov.

Modro je zapazil Simonid, ali pa je to odkril kdo drug kje drugje, da se v 
našem umu oblikujejo najpopolnejše slike tistih stvari, ki jih sporočimo ali jih 
nanje odtisnemo s čuti, a tudi, da je od vseh naših čutov najprodornejši čut 
vida, in tako lahko zaznave, ki jih sprejemamo skozi ušesa ali prek refl eksije, 
zlahka ohranimo, če jih v naš um prenese tudi posredovanje očes.4

Beseda »mnemotehnika« le težko izrazi tisto, kar naj bi bila Cicerova umetna memori-
ja, ko se je gibala med stavbami starega Rima, videč kraje, videč podobe, shranjene na krajih, 
s prodorno notranjo vizijo, ki je na usta nemudoma izvabila besede in misli njegovega govo-
ra. Za ta proces raje uporabljam izraz »umetnost memorije«. 

Moderni ljudje, ki nimamo nobene memorije, lahko od časa do časa tako kakor profe-
sor uporabljamo kako zasebno mnemotehniko, ki pa za nas, v naših življenjih in poklicih, 
ni življenjskega pomena. Toda v starem svetu, v obdobju brez tiska in brez papirja za zapi-
sovanje ali za tipkanje predavanj, je bil izurjena memorija življenjskega pomena. In antično 
memorijo so urili s pomočjo umetnosti, ki je odsevala umetnost in arhitekturo starega sveta 
in ki se je lahko zanašala na sposobnosti intenzivnega vizualnega zapominjanja, ki smo ga 
mi že izgubili. Beseda »mnemotehnika«, četudi na ravni deskripcije klasične umetnosti me-
morije, ni povsem napačna, naredi naš misteriozni predmet obravnave preprostejši, kakor 
je v resnici.

Neznani učitelj retorike iz Rima5 je okrog 86–82 pr. n. št. sestavil za svoje študente 
uporaben učbenik, ki ni ovekovečil njegovega imena, ampak ime moža, ki mu je bila 
knjiga posvečena. Nenavadno je, da se od pričujočega dela, tako življenjsko pomemb-
nega za zgodovino klasične umetnosti memorije in na katerega se bomo v naši knjigi 

4  De oratore, II, 1xxxvii, str. 357.
5   Glede avtorstva in drugih problemov v zvezi z Ad Herennium, glej odličen uvod H. CAPLANA k Loebovi ediciji 

(1954).
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vseskozi sklicevali, ni ohranil noben drug naslov razen neinformativnega Ad Herennium. 
Zaposleni in sposobni učitelj nas popelje skozi pet delov retorike (inventio, dispositio, 
elocutio, memoria, pronuntiatio) v pretežno suhoparnem učbeniškem stilu. Ko pride do 
memorije,6 kot bistvenega dela oratorjeve opreme, začne svojo razpravo z naslednjimi 
besedami: »Posvetimo se zdaj zakladnici invencij, varuhinji vseh delov retorike, memori-
ji«. Dve vrsti memorije sta, nadaljuje, ena je naravna, druga umetna. Naravna memorija 
je tista, ki je vtisnjena v našem umu, ki se rodi hkrati z mislijo. Umetna memorija pa 
je memorija, ki jo okrepimo ali potrdimo z urjenjem. Dobro naravno memorijo lahko 
z urjenjem izboljšamo in manj obdarjene osebe lahko svojo šibko memorijo okrepijo s 
pomočjo te umetnosti. Po tej kratki preambuli avtor nenadoma oznani: »Zdaj bomo 
govorili o umetni memoriji«. 

Velikanska zgodovinska teža pritiska na sekcijo o memoriji v Ad Herennuim. Sklicuje 
se na grške vire o poučevanju memorije, verjetno zapisane v grških traktatih o retoriki, ki pa 
so vsi izgubljeni. Gre za edino latinsko razpravo na to temo, ki se je ohranila, kajti Cicerove 
in Kvintilijanove pripombe niso pravi traktati in predpostavljajo, da je bralec z umetno 
memorijo in njeno terminologijo že seznanjen. Gre torej res za temeljni vir in pravzaprav 
za edini popolni vir o klasični umetnosti memorije tako v grškem kakor v latinskem svetu. 
Prav tako je izjemno pomembna njegova vloga prenosnika klasične umetnosti v srednji vek 
in renesanso. V srednjem veku je bil Ad Herennium zelo znan in zelo uporabljan tekst. Te-
daj je namreč to delo uživalo velikanski prestiž, ker so mislili, da ga je napisal Cicero. Verjeli 
so torej, da je predpise za umetno memorijo, ki jih tekst razlaga, sestavil sam »Tulij«.

Skratka, vsi poskusi, ki skušajo razvozlati vprašanje, kaj je bila klasična umetnost me-
morije v antiki, morajo torej temeljiti na sekciji o memoriji v Ad Herennuim. In vsi poskusi, 
podobni naporom v pričujoči knjigi, ki skušajo razvozlati zgodovino te umetnosti v zahodni 
tradiciji, se morajo neprestano sklicevati na omenjeno besedilo kot na glavni vir te tradicije. 
Vsak traktat Ars memorativa s svojimi pravili za »kraje«, s svojimi pravili za »podobe«, s 
svojo obravnavo »memorije za stvari« in »memorije za besede«, ponavlja načrt, vsebino in 
prejkone celo same besede iz Ad Herennuim. In osupljiva dognanja umetnosti memorije v 
16. stoletju, ki je glavni predmet raziskave v tej knjigi, še vedno ohranjajo »Ad Herennijske« 
orise, skrite pod vso svojo naraščajočo kompleksnostjo. Celo najbolj divji domišljijski poleti 
v takem delu, kakršno je De umbris idearum Giordana Bruna, ne morejo prikriti dejstva, da 
je šel renesančni fi lozof še enkrat skozi staro, staro ukvarjanje s pravili za kraje, pravili za 
podobe, z memorijo za stvari in z memorijo za besede.

Očitno je potemtakem, da je za nas neizogibno zastaviti si zahtevno nalogo, da posku-
simo razumeti sekcijo memorije v Ad Herennium. Kar naloge prav nič ne olajša, je dejstvo, 
da nas učitelj v svojem delu ne naslavlja; da problematike ni mislil razlagati nekomu, ki ne 
ve ničesar o tem, kaj je umetna memorija. Učitelj nagovarja učence retorike, ki so se zbrali 

6  Sekcija o memoriji je v Ad Herennium, III, str. xvi–xxiv.
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okoli njega nekje med leti 86–82 pr. n. št., in so vedeli, o čem govori; njim je zadoščalo, da je 
zdrdral pravila, za katera so vedeli, kako jih uporabiti. Mi smo v drugačni situaciji in nema-
lokrat smo zbegani zaradi nenavadnosti nekaterih pravil memorije.

V nadaljevanju skušam dati sekciji o memoriji v Ad Herennuim vsebino s tem, da pov-
zemam živahni stil avtorja in ga prekinjam z razmišljanji o tem, kaj nam pripoveduje.

Umetna memorija je sestavljena iz krajev in podob [Constat igitur artifi ciosa memoria ex 
locis et imaginibus]; osnovna defi nicija, ki so jo kasneje ničkolikokrat ponovili. Locus je kraj, 
ki ga s spominom [spominjanjem] zlahka dosežemo, denimo, hiša, medstebrni prostor, vogal, 
lok ali kaj podobnega. Podobe so oblike, znamenja in simulakri [formae, notae, simulacra] 
tistega, kar si želimo zapomniti. Če si, na primer, želimo priklicati v spomin konjski rod, levji 
rod ali orlovski rod, moramo umestiti njihove podobe na določene locos. [Latinske besede v 
prevodu, tako tu besedo locus, sklanjam po pravilih latinskih sklanjatev – op. prev.]

Umetnost memorije je kakor notranje pisanje. Tisti, ki poznajo črke abecede, lahko 
pišejo po nareku in preberejo, kar so napisali. Prav tako lahko tisti, ki so se naučili mnemo-
nike, na kraje umestijo tisto, kar so slišali in to prikličejo iz memorije. »Kajti kraji so zelo 
podobni voščenim tablicam ali papirusu, podobe črkam, organizacija in dispozicija podob 
je podobna zapisu in priklic je kakor branje«.

Če si želimo zapomniti več snovi, se moramo oskrbeti z večjim številom krajev. Bi-
stveno je, da kraji tvorijo serije in da si jih zapomnimo v njihovem redu, tako da lahko 
začnemo pri kateremkoli loco v seriji in se pomikamo bodisi naprej bodisi nazaj od njega. 
Če bi videli določeno število svojih znancev stati v vrsti, ne bi ničesar spremenilo, če bi nji-
hova imena izgovarjali začenši s prvim, z zadnjim ali z nekom v sredini vrste. Enako velja 
za locos memorije. »Če so bili razvrščeni, bo rezultat ta, da bomo lahko s tem, da nas bodo 
podobe opomnile, ustno ponovili to, kar smo zaupali locis, nadaljujoč v katerikoli smeri in 
iz kateregakoli loci bomo pač hoteli.« 

Oblikovanje locorum je najpomembnejša zadeva, isti set locorum namreč lahko upora-
bimo vedno znova za zapominjanje različnih snovi. Podobe, ki smo jih nanje umestili, da bi 
si zapomnili določen set stvari, zbledijo in izginejo, če jih nadalje ne uporabljamo. Toda loci 
ostanejo v memoriji in jih lahko znova uporabimo, tako da nanje umestimo nov set podob 
za nov niz snovi. Loci so kakor voščene tablice, ki ostajajo tudi, ko tisto, kar je bilo na njih 
napisano, izgine, in jih lahko ponovno uporabimo za pisanje.

Da bi pri zapominjanju zagotovili nemotenost reda locorum, je potrebno dati vsakemu 
petemu loco nekakšno razločevalno znamenje. Lahko, denimo, zaznamujemo peti locum z 
zlato roko in na deseti kraj postavimo znanca z imenom Decimus. Nato lahko nadaljujemo 
tako, da postavimo druga razločevalna znamenja na vsak naslednji peti locum. 

Bolje bo, če svoje loci memorije oblikujemo na zapuščenem in osamljenem mestu, 
ker množice mimoidočih ljudi navadno slabijo vtise. Tako si bo študent z namenom, da 
si ustvari natančen in dobro defi niran set locorum, izbral zapuščeno stavbo, v kateri si bo 
zapomnil kraje. 
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Memorijski loci naj ne bi preveč spominjali drug na drugega; na primer, preveč medste-
brnih prostorov ni dobro izbrati, ker njihova podobnost lahko povzroči zmedo. Biti morajo 
primerne velikosti, ne preveliki, kajti v tem primeru bi podobe na njih bile videti nejasne, ne 
premajhni, sicer bo razporeditev podob videti prenatrpana. Ne smejo biti preveč osvetljeni, 
ker bi se podobe na njih bleščale in bi slepile gledalca; ne smejo pa biti niti preveč temne, 
saj bi v tem primeru sence zatemnile podobe. Velikost intervalov med locis naj bo zmerna, 
morda okrog trideset čevljev »za zunanje oko, kajti notranje oko mišljenja je manj močno, 
če premakneš predmet opazovanja preblizu ali predaleč«.

Oseba z relativno veliko izkušnjami se zlahka prilagodi zelo velikemu številu razpolo-
žljivih locorum, in celo oseba, ki misli, da nima dovolj dobrih locorum, lahko to uredi. »Kaj-
ti mišljenje zmore zaobjeti kakršnokoli regijo in v njej, če le hoče, konstruirati postavitev 
nekega locum«. (Se pravi, da lahko mnemonika uporablja tisto, kar so kasneje imenovali 
»izmišljeni kraji« v nasprotju z »realnimi kraji« običajne metode.)

Če se ob koncu pravil za kraje za trenutek ustavimo in skušamo refl ektirati zapisano, 
naj povem, da je tisto, kar me najbolj osuplja, da implicirajo neverjetno vizualno preciznost. 
Pri klasično izurjeni memoriji lahko prostor med locis merimo, osvetlitev locorum je upo-
števana. In ta pravila evocirajo vizijo pozabljene družbene navade. Kdo je človek z zbranim 
obrazom, ki se v samotni stavbi počasi premika, ustavljajoč se v intervalih? To je učenec 
retorike, ki si oblikuje niz locorum memorije.

»Dovolj smo povedali o krajih«, nadaljuje avtor Ad Herennium, »zdaj se bomo posveti-
li teoriji podob«. Začenjajo se pravila za podobe. Prvo od njih pravi, da sta dve vrsti podob, 
ene so za »stvari« [res] in druge za »besede« [verba]. Drugače rečeno: »memorija za stvari« 
izdeluje podobe, ki nas spominijo argumenta, ideje ali stvari; medtem ko mora »memorija 
za besede« najti podobe, ki nas spomnijo vsake posamezne besede.

Konciznega avtorja tu za hip prekinjam, ker želim bralca spomniti, da so »stvari« in 
»besede« za retoričnega študenta imele popolnoma natančen pomen v razmerju s petimi 
deli retorike. Cicero je teh pet delov defi niral takole:

Invencija je ekskogitacija* resničnih stvari [res] ali stvari, podobnih resnično-
sti, z namenom, da bi naredili zadevo privlačno; dispozicija je organiziranje 
tako odkritih stvari v red; elokucija je prilagoditev primernih besed na odkri-
te stvari; memorija je močna percepcija stvari in besed v duši; pronunciacija je 
moderiranje glasu in telesa, da bi ustrezala digniteti stvari in besed.7

*  Izmislek, izum, izmišljotina, izmišljija.
7   De inventione, I, vii, str. 9 (prevod F. A. Yates se opira na prevod H. M. Hubbella v Loebovi ediciji, s tem da je bolj dobe-

seden pri navajanju tehničnih terminov res in verba).
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II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
3. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI 

IN STRATEGIJAH POZABE

»Stvari« so torej vsebina [subject matter] govora; »besede« so jezik, v katerega je ta 
vsebina odeta. Ali je cilj umetne memorije to, da te spomni zgolj reda idej, argumentov, 
»stvari« tvojega govora? Ali je cilj zapominjanja vsaka posamezna beseda v njem v pravem 
vrstnem redu? Prva vrsta umetne memorije je memoria rerum; druga je memoria verbo-
rum. Ideal, ki ga je v gornjem odstavku povzel Cicero, bi tako bil, da bi imeli »v duši močno 
percepcijo« tako za stvari kakor za besede. Toda »memorija za besede« je precej težja od 
»memorije za stvari«; šibkejši bratje [brethren] med retoričnimi študenti, zbranimi okrog 
avtorja Ad Herennium, se očitno raje izživljajo z zapominjanem podobe za vsako posame-
zno besedo, in celo Cicero sam je, kakor bomo videli kasneje, soglašal, da je »memorija za 
stvari« dovolj.

Vrnimo se k pravilom za podobe. Podali smo že pravila za kraje, kakšne vrste kraje 
je potrebno izbrati za zapominjanje. Kakšna so torej pravila o tem, kakšne vrste podob 
je treba izbrati za spominjanje na krajih? Zdaj prihajamo do enega najbolj nenavadnih in 
presenetljivih odlomkov v razpravi, v katerem avtor govori o psiholoških razlogih za izbor 
mnemoničnih podob. Zakaj so nekatere podobe, sprašuje, tako močne in izostrene in pri-
merne za priklicovanje memoriranega, medtem ko so druge tako šibke in slabotne, da sko-
rajda nimajo moči obuditi memorije? To moramo raziskati, da bi vedeli, katerim podobam 
se izogniti in katere iskati.

Zdaj nas narava sama uči, kaj naj naredimo. Ko v vsakdanjem življenju vidimo stvari, 
ki so nepomembne, navadne in banalne, si jih običajno ne zapomnimo, ker našega uma ni 
spodbudilo nič novega ali nenavadnega. A če vidimo ali slišimo kaj izjemno nizkotnega, 
ničvrednega, neobičajnega, velikega, neverjetnega ali smešnega si bomo to bržčas zapomnili 
za dolgo časa. Podobno je s stvarmi, ki do nas pridejo neposredno prek očesa ali ušesa in 
jih navadno pozabimo, medtem ko se dogodkov iz otroštva pogosto najbolje spomnimo. 
Razlog za to je bržkone ta, da se običajne stvari zlahka izmuznejo iz memorije, presenetljive 
in neobičajne pa v njem ostanejo dlje. Sončnega vzhoda, njegove poti in njegovega zahoda 
nihče nima za kaj posebnega, ker se pojavljajo dnevno. Toda sončni mrki so viri začudenja, 
ker se redko pojavljajo, in so zares imenitnejši od luninih mrkov, ki so pojavljajo pogosteje. 
Narava nam torej kaže, da je ne premotijo navadni, običajni dogodki, temveč šele nov ali 
osupljiv pojav. Umetnost naj tako posnema naravo, odkrije, kar si želi, in sledi njenim usme-
ritvi. Kajti pri invenciji narava ni nikoli zadnja, izobrazba nikoli prva; kvečjemu se začetki 
stvari prebudijo iz naravne nadarjenosti, konce pa dosežemo z disciplino.

Dolžni smo torej ustvariti podobe tiste vrste, ki bi se najdlje obdržale v memoriji. In 
tako bomo naredili, če vzpostavimo kar najbolj izrazite podobnosti; če ustvarimo podobe, 
ki niso številne ali neizrazite, temveč aktivne (imagines agentes); če jim pripišemo izjemno 
lepoto ali enkratno grdost; če nekatere od njih okrasimo, denimo s kronami ali s škrlatnimi 
ogrinjali, tako da je podobnost za nas čim bolj razločna; ali če jih na neki način popačimo, 
tako da eno predstavimo oblito s krvjo, prekrito z blatom ali namazano z rdečo barvo, tako 
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da je njena oblika bolj poudarjena, ali pa če svojim podobam pripišemo določene komične 
učinke, tudi to bo namreč pripomoglo k temu, da si jih bomo hitreje zapomnili. S stvarmi, 
ki si jih zlahka zapomnimo v realni obliki, ne bomo imeli težav niti tedaj, kadar so izmišlje-
ne. In bistveno bo ravno to – v umu znova in znova hitro pregledati izvirne kraje z name-
nom, da bi osvežili podobe.8

Očitno je naš avtor dojel, da je sprožanje emocionalnih afektov prek teh v oči bijočih 
in nenavadnih podob, lepih ali grdih, komičnih ali obscenih, memoriji v pomoč. In jasno 
je tudi, da pri tem misli na človeške podobe, na človeške like, ki nosijo krone ali škrlatna 
ogrinjala, ki so okrvavljeni ali namazani z barvo, na človeške like, dramatično vpletene v 
nekakšno aktivnost – ki nekaj počnejo. Ko s študentom retorike hodimo po njegovih krajih, 
čutimo, da smo se prestavili v nenavaden svet, in zamišljamo si zelo čudaške podobe na teh 
krajih. Čeprav sta Kvintilijanovi memorijski podobi sidra in orožja manj razburljivi, ju je laže 
razumeti, kakor to čudno poseljeno memorijo, v katero nas uvaja avtor Ad Herennium.

Ena od mnogih težav, s katerimi se sooča študent zgodovine umetnosti memorije, je 
ta, da traktat Ars memorativa sicer vselej daje pravila, vendar zelo poredko navede kako 
konkretno aplikacijo teh pravil, to pomeni, da redko seže iz sistema mnemoničnih podob 
na njihovih krajih. Ta tradicija se je začela s samim avtorjem Ad Herennium, ki pravi, da 
je dolžnost učitelja mnemonike poučevati metodo delanja podob, navesti nekaj zgledov in 
spodbujati študenta, da si sam oblikuje svoje podobe. Ko poučujemo »uvode«, pravi, nam 
ni treba orisati tisoč uvodov v skupke, ki naj bi se jih študent naučil na pamet; naučiti ga 
moramo metode in ga potem prepustiti njegovi lastni iznajdljivosti. Tako bi moral ravnati 
tudi tisti, ki poučuje mnemonične podobe.9 To je občudovanja vredno tutorsko načelo, če-
prav nekateri obžalujejo, da avtorju onemogoča, da bi nam pokazal celotni niz oz. galerijo 
osupljivih in nenavadnih imagines agentes. 

8  Ad Herennuim, III, xxii.
9  Ibid., III, xxiii, str. 39.
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II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
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IN STRATEGIJAH POZABE

Taja Kramberger

MAURICE HALBWACHS: 
KOLEKTIVNA MEMORIJA NI NE SPOMIN 

IN NE ZGODOVINA* 

Defi niranje memorije kot raziskovalnega predmeta in koncepta je tesno povezano z 
defi niranjem zgodovine kot disciplinskega in raziskovalnega polja, natančneje z razlikova-
njem med memorijo in zgodovino, česar se je dobro zavedal pionirski raziskovalec  in fran-
coski sociolog Maurice Halbwachs . Takole pa to temeljno razlikovanje dobrega pol stoletja 
po Halbwachsu opredeljuje Gérard  Noiriel :1 

» Vsa človeška bitja imajo memorijo, ki je konstitutivna za njihovo osebno 
identiteto in za kolektivno identiteto skupin, ki jim pripadajo. Potemtakem 
ima vsakdo izmed nas svojo lastno memorijo. Narejena je iz spominov, ki so 
jih pustili dogodki, sreče in trpljenja, ki smo jih doživeli; ohranja sledove pre-
teklosti, ki smo jih ponotranjili, ki sestavljajo našo osebnost in določajo naša 
občutja pripadnosti. Če se postavimo na raven posameznika, potemtakem 
nikoli ni dveh povsem identičnih memorij.
Da lahko nastane kolektivna memorija , je očitno potrebno, da je več posa-
meznikov ohranilo spomin  na iste doživete izkušnje. Kljub temu kolektivna 
memorija  ni zvest »odsev« individualnih memorij. Za prehod od indivi-
dualnega h kolektivnemu je potrebno celo selekcijsko delo, ki privilegira 
nekatere plati preteklosti na stroške drugih. To selekcijsko delo izvajajo lju-
dje, ki govorijo v imenu svoje pripadnostne skupine. Sociologi te posame-
znike imenujejo »podjetnike memorije«. Zaradi njih postanejo disparatni, 
velikokrat nejasni, se pravi zmedeni spomini na skupno preteklost, ki jih je 
sleherni član skupine ohranil, bolj homogeni in pridobijo vidnost v javnem 
prostoru. To delo meri na krepitev kolektivne identitete skupine, najpogo-
steje zoper konkurenčna memorijska podjetja. Zato je Maurice Halbwachs  
vztrajal pri dejstvu, da se sleherna koletivna memorija gradi v funkciji za-
stavkov sedanjosti.2

*   Članek je nekoliko dopolnjena verzija spremne besede k slovenskemu prevodu La mémoire collective, ki je izšel pri Studia 
humanitatis leta 2001 (gl. op. 2 infra), str. 211–261.

1   G. NOIRIEL, Zgodovina, memorija, državljanski angažma (v prevodu T. Kramberger in D. B. Rotarja). Monitor ZSA, 
2009, letn. X, št. 1–2 (27/28), str. 373–377.

2   M. HALBWACHS, Kolektivni spomin. Ljubljana, Studia humanitatis, 2001[1950] (izvirnik: La mémoire collective. 
Pariz,  PUF, 1950). (V prevodu Draga B. Rotarja; delo navajam po tipkopisu v pertinentnem Rotarjevem prevodu, ki 
ohranja konceptno raven kolektivne memorije in ne po nepooblaščeni in  vulgarizirani uredniški izdaji urednice Nede 
Pagon; nekaj pertinentno prevedenih odlomkov Halbwachsovega dela je tudi v pričujoči skripti.)
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Zelo dogo časa je to memorijsko razmerje do preteklosti nedeljeno gospodo-
valo. V Franciji so do konca 19. stoletja malone vsa dela, imenovana »zgodo-
vinska«, napisali »podjetniki memorije«: brezdelni plemiči, člani duhovščine, 
odvetniki itn. Ko so bili aristokrati pregnani z oblasti, po revoluciji leta 1848, 
je bil njihov prvi refl eks uporabiti orožje memorije, da poskusijo diskreditira-
ti francosko revolucijo in potemtakem republikanski tabor. Tedaj so celo uni-
verzitetniki, denimo Jules Michelet  in Augustin Th ierry, producirali vednost  
memorijskega tipa v pomenu, da so odgovarjali na privrženske preokupacije v 
neposrednem odnosu s političnimi zastavki svojega časa. III. republika  je hotela 
prelomiti s to logiko, s tem da je reformirala univerzo, tako da je zaupala preuče-
vanje preteklosti korpusu poklicnih zgodovinarjev, ki jih je gnala edino skrb za 
resnico. Francija  je glede tega zgolj sledila tendenci, ki je bila skupna večini dežel 
v Evropi in Severni Ameriki, ki so bile tedaj prepričane, da sta lahko znanost  in 
demokracija  dober par. Državljani so sprejeli, da je lahko del njihovih davkov 
uporabljen za plačilo poklicnih zgodovinarjev, saj je ta materialna neodvisnost 
potrebna za produciranje spoznanj o preteklosti, ki jih ne bi motivirala skrb za 
upravičevanje takega ali drugačnega pristranskega interesa.
V tej perspektivi glavna razlika med zgodovino in memorijo ni v metodi ali 
v odnosu do arhivov. Je v tipu spraševanja, naslovljenega na preteklost. Skrb 
producentov memorije je predvsem »reševanje iz pozabe« ali rehabilitiranje 
posameznikov in skupin, ki so jim naklonjeni. Medtem ko je vloga zgodovi-
narja ta, da izdela skupke vprašanj, ki mu bodo omogočili, da bo bolje razu-
mel, se pravi pojasnil preteklost z upanjem, da to utegne pomagati današnjim 
ljudem »bolje živeti«, kakor je dejal Marc Bloch .«3

Vendar je treba nemudoma dodati, da distanca, ki si jo mora zgodovinar pridobiti 
glede na zastavke memorije, nikakor 

»ne opravičuje umika v njegov slonovinast stolp. Univerzitetniki so učitelji-
raziskovalci. To pomeni, da si morajo prizadevati, da bi razširjali svoja speci-
alizirana spoznanja s pomočjo ustreznih pedagoških orodij. Ko zgodovinarji 
izpolnijo ta del svojega poslanstva, niso več v območju čiste zgodovinske zna-
nosti. Tudi oni posežejo v zastavke memorije. S tem, da postavljajo v doseg dr-
žavljanov vednosti, ki so jih izdelali, prispevajo k bogatenju kolektivne memo-
rije človeštva. Prispevajo k razširjanje tistega, kar imenujemo »kritični duh «, 
s pomočjo katerega bodo nosilci memorije preiskovali svojo preteklost z več 
odmika in več strpnosti do drugih. Ko jasno ločimo zgodovino in memorijo, 
bolje razumemo tesne vezi , ki povezujejo ta dva tipa odnosa do preteklosti. 

3   M. BLOCH, Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic (s predgovorom Jacquesa Le Goff a; v prevodu Gregorja Mo-
dra). Ljubljana, Studia humanitatis, 1996 [1949] (izvirnik: Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien. Pariz, Armand 
Collin, 1949).
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Pedagoška razsežnost, ki sem jo ravnokar omenil, ilustrira vez, ki obstaja med 
obema, po toku navzdol. Vendar ne smemo pozabiti, da se to razmerje vzpo-
stavi po toku navzgor. Zgodovinarji ne živijo zunaj družbe. Sami so ujeti v 
zastavke memorije, ki gospodujejo njihovemu času. Na osebni ravni so nosilci 
memorije skupin, katerih del so (bili). Družbeni izvor, trajektorija, spol , regi-
onalna ali nacionalna pripadnost , vsi ti dejavniki vplivajo na njihov svetovni 
nazor, tudi tedaj, ko si jih prizadevajo držati na oddaljenosti.«4

Vendar pa so ta Noirielova spoznanja in ločitev memorijskega razmerja do preteklosti 
od tistega, ki ga mora vzpostaviti profesionalna – v metodi in spoznavnih postopkih – suve-
rena zgodovina , omogočile prav številne raziskave njegovih predhodnikov in predhodnic, ki 
jih bomo predstavili v naslednjih podpoglavjih.5 Z lingvističnim obratom (v 70. in 80. letih 
20. stoletja), ki usmeri refl eksijo na diskurz  kot oblikovno sredstvo formuliranja spoznanj 
v vseh družbenih in humanističnih znanostih, se zgodi premestitev v bližino diskurza kot 
materialnega nosilca kolektivne memorije.

Memorija spremlja vsak trenutek našega življenja; ničesar ni, vsaj v človeškem okolju 
ne, kar ji ne bi pripadalo in kar ne bi bilo podvrženo procesu memoriranja in njeni drugi  
plati – procesu pozabljanja. Vsakdanje življenje s svojimi imperativi upravljanja z lastnim 
in družbenim časom (prostim ali službenim), oblikuje prve družbene okvire kolektivne 
memorije, ki jih že na prvi pogled opazimo v vseh človeških družbah, katerih življenje je 
organizirano v različne ritme. Ta socialna razsežnost memorije, odločilno povezana z orga-
nizacijo časa in tudi prostora, ki je v nekaterih okoljih bolj v drugih pa manj normativna, je 
tista, ki se ji je domala vse življenje (do prezgodnje smrti v Buchenwaldu) posvečal Maurice 
Halbwachs .6

4  G. NOIRIEL, op. cit.
5   Med tegobe slovenskega družbenega prostora in delanja zgodovine v njem sodi prav to, kar je francoski intelektualni 

svet (vsaj tista okolja v njem, ki so znanstveno zanimiva) že presegel: slovenska zgodovina  nima, ne zna izdelati in ne 
uporablja spoznavnih orodij in konceptov in v njem ni predhodnikov in predhodnic (ne enega ali ene, ampak omrežje 
teh, razlikujočih se v interpretativnih modelih), na katere bi se lahko pri raziskavah, ki so nekoliko bolj zahtevne in 
poglobljene, trdno oprli. Prim. K. POMIAN, Logique de la mémoire, logique de l‘histoire, v A. Marès (ur.) Histoire et 
pouvoir en Europe médiane. Pariz, L‘Harmattan, 1996, str. 309–319.

6   O njegovi usmrtitvi gl. P. BOURDIEU, L‘assassinat de Maurice Halbwachs.Visages de la Résistance, 1978, št. 16. str. 
161–168; in C. de MONTLIBERT, Une histoire qui fait l‘Histoire : la mort de Maurice Halbwachs à Buchenwald, 
2005, dostopno na spletni strani: http://www.raisondagir.org/cdm11.pdf; preverjeno marca 2004.
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Pionirski raziskovalec  Maurice Halbwachs  
in družbeni okviri  kolektivne memorije

Geneza družbenih spominov, ki oblikujejo kohezivno celoto kolektivne memorije,7 je 
osrednja tema preokupacij Mauricea Halbwachsa, dijaka prestižnega pariškega liceja He-
nrika IV., normaliena,8 doktorja fi lozofi je, prava in és lettres in enega pomembnejših statisti-
kov v predvojni Franciji, ki se je pridružil drugi  generaciji Durkheimovega kroga. Kot tak 
je zagotovo ena najbolj zanimivih intelektualnih fi gur v frankofonem svetu prve polovice 
dvajsetega stoletja. Njegova pionirska spoznanja, predvsem na področju sistematizacije pro-
blemskega polja kolektivne memorije,9 še vedno prekrivajo nerazkajene meglice bolj popu-
larnih in razvpitih imen. Med slednjimi je potrebno omeniti vsaj dve, Henrija Bergsona in 
Émila Durkheima, da bi že na začetku mogli doumeti na prvi pogled nenavadni in kontra-
diktorni razpon misli človeka, ki je življenjsko delo posvetil raziskovanju memorije in svojo 
pot, paradoksno, končal marca 1945 v morilski nacistični požigalnici memorije 20. stoletja, 
v koncentracijskem taborišču Buchenwald . 

Preden pa si pobliže ogledamo nekatere postaje na poti, družbene interakcije in intelektu-
alne menjave, ki so Halbwachsa na tem potovanju – in s tem tudi nas, ko mnezične sledi tega 
potovanja, shranjene v njegovih delih, danes ponovno prebiramo bodisi kot arbitrarni odjemal-
ci bodisi kot kritiki, v vsakem primeru pa kot prenašalci te vednosti – vznemirjale in oplajale,10 
se najprej seznanimo z družbenimi razmerami, v katerih se je avtor znašel in z nekaterimi nje-
govimi pomembnejšimi spoznanji, ki jih je skušal umestiti v intelektualno označevalno mrežo 
obdobja, v katerem je živel, tj. v intelektualni spoznavni red  sveta pred drugo svetovno vojno. 

Maurice Halbwachs  se je rodil leta 1877 v relativno premožni alzaški intelektualni dru-
žini. Njegov oče je bil ugleden profesor nemščine, zaradi česar je mladi Halbwachs odraščal 
v nenehnem stiku z nemško kulturo in jezikom, ki ju je zaradi tega dobro poznal in obvladal. 
Politična orientacija družine je radikalni socializem, intelektualne aspiracije njenih članov in 
članic pa segajo od spremljanja disciplinskih (farmacija, barvila, maščobe) in tehničnih inova-
cij – ne pozabimo, da gre za epoho, ki je ljudi šokirala z iznajdbami strojev, ki jih je v gibanje 

7   Sam pojem kolektivna memorija   je sicer (po meni znanih podatkih) leta 1902 prvič uporabil avstrijski pesnik in literat 
Hugo von Hofmannsthal, ki omenja »odluščene sloje akumulirane kolektivne memorije«. 

8   Lycée Henri IV in École normale supérieure (ENS) sodita med najuglednejše šolske ustanove v Franciji. Prva približno 
ustreza naši srednji šoli, druga univerzi. Izraz normalien pomeni študenta oz. diplomanta ENS.

9   Težko je opredeliti disciplino (naposled tudi nepotrebno), znotraj katere se je polje  kolektivne memorije sprva umestilo. 
Meje, ki obdajajo generacije po pomembnejših znanstvenih spoznanjih, so vselej nekoliko drugačne, kakor tiste, ki jih je 
v mislih imel (ali nemara bolje: ni imel) avtor, ki je spoznanja lansiral. Kakorkoli že, te meje  se nam zdijo povsem arbi-
trarne; v našem primeru toliko bolj, če pobliže poznamo kontekst rojstva polja in široko intelektualno formacijo samega 
Halbwachsa. Zunaj našega zanimanja so tudi razprave, ki se zadržujejo ob retrogradnih prilastitvah avtorja za konsti-
tucijo discipline, posebno še, ker ga je v času konstutucij samih le malokdo od sodobnikov razumel (ali hotel razumeti). 
Je pa res, da je Halbwachs  s svojim delom vplival na veliko disciplin ali vsaj njihovih segmentov. Naštejmo tiste, ki se 
nanj največkrat sklicujejo: psihologija, sociologija , zgodovinska antropologija , ekonomija , socialna antropologija, socialna 
zgodovina  , statistika  ipd.

10   Ni odveč omeniti, da je Maurice Halbwachs  eden od prvih intelektualcev v Franciji, ki so zelo zgodaj pisali o pomemb-
nosti Webra, Pareta, Veblena, Schumpetra, Burgessa in Keynesa.
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spravljala elektrika –,11 pa do živahnega sledenja kulturnim tokovom in sodobni fi lozofi ji. V 
tako vznemirljivem kontekstu je zgodnje družinsko okolje na Mauricea Halbwachsa preneslo 
predvsem intelektualno strogost, naklonjenost zastavkom racionalistične fi lozofi je in dedišči-
no razsvetljenstva ter pozitivizma, predvsem pa občutljivost za socialne razmere v okolju.

Leta 1876, to je leto dni pred rojstvom Mauricea Halbwachsa, so na volitvah v Franciji 
zmagali republikanci. Grožnja pred restavracijo monarhije in bojazen pred impozicijo kato-
liškega izobraževanja12 je pospešila reforme novih republikanskih oblastnikov, da so pripravi-
li projekt transformacije izobraževanja. Jules Ferry, čigar temeljne intelektualne reference so 
predstavljali Condorcet , August Comte in Stuart Mill  in ki je preobrazbo šolskega sistema 
videl v tem, da naj bi izobraževanje  »regeneriralo humanost«, saj naj bi osvajanje pozitivnih 
znanj fi lozofi je, politike in tudi religije, krepilo družbeno zavest , je pripravil izobraževalno re-
formo.13 Vodilna politična ekipa Tretje republike je z namenom, da bi okrepila republikansko 
državljansko zavest, začela z obsežno transformacijo mreže šol, licejev in univerz, »podedova-
nih« iz časa Napoleona in Drugega cesarstva. Za izvedbo omenjenega projekta so med letoma 
1875 in 1885 povečali proračun za izobraževanje s 37 milijonov na 133 milijonov, znesek pa je 
še naraščal, leta 1895 je bil v višini 197 milijonov, leta 1905 pa 230 milijonov, kar pomeni, da se 
je skupni proračun, namenjen izobraževanju v 40 letih okoli 6 krat povečal.14 V tako ugodnih 
okoliščinah so največ pridobile prav konsistentne intelektualne družine, saj je bilo poučevanje 
v tem času – deloma tudi zaradi stabilnega fi nanciranja – kvalitetno in je temeljilo na dejan-
skih, aktivnih diskusijah in poglabljanjih v problematike (leta 1886 je na enega učitelja prišlo 
»13,6« učencev), kar je pomenilo optimalno družbeno reprodukcijo.15 V tem času je Maurice 
Halbwachs  živel v Parizu in obiskoval licej Henrika IV (Lycée Henri IV), študij pa nadaljeval 
na École Normale Supérieure, k čemur se bomo v nadaljevanju še vrnili. 

11   V kroniki družine Halbwachs  (C. de MONTLIBERT , op. cit., 2005) se omenja živahno spremljanje izumov, kakor sta 
npr. stroj za proizvajanje hladu (predhodnik  hladilnika) Charlesa Tellierja v letu 1867 in Bergèsova hidroelektrična na-
prava za tiskanje papirja. Kako globoko zarezo je izum elektrike zapustil na različnih družbenih področjih je navsezadnje 
mogoče razumeti tudi iz dejstva, da se ji je Guillaume Appollinaire posvetil v kar nekaj pesmih.

12   Do republike sovražna katoliška intelektualna elita, ki si je hotela izboriti mesta na najvišjih izobraževalnih institucijah, 
se je tedaj pripravljala na restavracijo monarhije. 

13   V. KARADY, Th e Durkheimians in Academe. A Reconsideration, v Ph. Besnard, (ur.), Th e sociological domain. Th e 
Durkheimians and the founding of French Sociology. Cambridge , London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 
in Pariz, Cambridge University Press & MSH, 1983, str. 71–89; Ch. de MONTLIBERT, op. cit., 2005. Reforma, ki je 
znotraj okvira tradicionalne univerze omogočila nastop novih disciplin družbenih znanosti, je pravzaprav predstavljala 
odgovor na ustanovitev s klerikalnim duhom prepojene École libre des sciences politiques, na kateri naj bi podajali pre-
davanja, posvečena liberalizmu. Na takšno sprenevedanje je med drugimi odgovoril tudi Durkheim , ki je serijo predavanj 
z naslovom »Izobraževanje in sociologija « koncipiral kot odgovor na predavanja Henrija Charlesa de Gaulla, genera-
lovega očeta, ki je v tem času predaval zgodovino na način  mnemonično-sholastično didaktične doktrine. Izobraževalna 
reforma, ki je transformirala model, po katerem so profesorska mesta  na licejih zasedali normalines, v model, po katerem 
so do teh mest imeli dostop tudi ljudje, ki so končali manj elitno univerzitetno šolanje , je imela izjemne učinke. Poleg 
drugega je omogočila podajanje čisto novih tematik in metod, ki so v temeljih transformirale kriterije odličnosti. Gl. C. 
CHARLE, Les étudiants et l’aff aire Dreyfus.  Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle (Cahiers Georges Sorel), 1986, 
letn. 4, št. 1, str. 61–78.

14   Gl. V. KARADY , op. cit., 1983 in CH. de MONTLIBERT, op. cit., 2005.
15   V tem času je npr. okoli 36 % učencev prihajalo iz profesorskih družin (podatek velja za pariško regijo). Cf. CH. de 

MONTLIBERT , op. cit., 2005.
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Slika : Maurice Halbwachs . (Vir: Centre Maurice Halbwachs, http://www.cmh.ens.fr)
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Maurice Halbwachs  ni bil človek lažjih poti, kar nazorno prikazujejo nekateri bru-
talni mejniki v njegovem življenju, kakor sta, denimo, pregon iz Prusije zaradi kritičnega 
članka v časniku Humanité in naposled tudi njegova deportacija v Buchenwald , ker si je 
upal podvomiti v korektnost postopka pri surovem umoru njegovega tasta Victorja Bascha 
(1853–1944), uglednega judovskega profesorja fi lozofi je in estetike na Sorboni, nekdanjega 
dreyfusarja iz Rennesa in predsednika »Lige za človekove pravice«.16 Tudi Halbwachsova 
poroka z Yvonne Basch, hčerko Victorja Bascha, leta 1913, se pravi v času virulentnega an-
tisemitizma, seveda ni bila dejanje nekoga, ki bi si skušal s poroko odpreti pot do kariere.

Temeljni problematiki, ki jima Halbwachs  namenja največ časa, sta v najširšem smi-
slu kolektivna psihologija in nenehna epistemološka refl eksija  te psihologije (katedra na 
Collège de France, ki jo je zasedel tik preden ga je junija 1944 aretiral Gestapo, se je imeno-
vala »Kolektivna psihologija«), avtorjeva prizadevanja, da bi se predmetu raziskav čim bolj 
intelegibilno približal, pa Mucchielli označi za »fenomenološka«,17 saj Maurice Halbwachs 
neprestano teži k temu, da bi v vsej svoji kompleksnosti razumel družbene pogoje bivanja 
posameznikov in njihove skupnosti. Halbwachs v teh svojih prizadevanjih kmalu zapusti 
teren individualnega, se odmakne od svojega prvega učitelja Bergsona, da bi se lotil študija 
kolektivnih reprezentacij (Durkheimov koncept ), da bi zapopadel fenomen kolektivne me-
morije kot pogoja možnosti za spomine posameznika in za identiteto skupine. 

Četudi se v avtorjevem delu problematika memorije eksplicitno pojavi šele v dvajsetih 
letih 20. stoletja, nanjo implicitno naletimo že v avtorjevem zelo zgodnjem delu, v katerem 
obravnava delavski razred  in življenjske ravni.18 Poleg bližnjega plana empiričnih dejstev in 
serije deskripcij namreč na zadnjem planu tega dela že izrisuje drugo, prav tako konstitutiv-
no plat memorije, pozabo. V nasprotju s psihologi svoje dobe skuša Halbwachs  dokazati, 
da memorija  ni mentalna operacija  posameznika, ki je umetno odrezan od vseh družbenih 
vezi  in da individualni spomini (souvenirs) niso nekaj, kar bi bilo razvrščeno in distribuira-
no poljubno. Da ti spomini, ki oblikujejo memorijo, niso zgolj stvar posameznika in tako 
njihova domena ni domena bergsonovske spekulativne individualne  memorije, ampak ne-
kaj, kar odločilno zadeva področje družbenega. Če parafraziramo Halbwachsovega drugega 
učitelja Durkheima, bil lahko rekli, da spadajo v red  družbenih dejstev, faits sociaux. 

V individualni memoriji, oblikovani iz številnih posamičnih spominov, pravi naš avtor, 
obstajajo le »fragmenti« in »podobe«, ki sami na sebi niso zadostni označevalci pomena, 
zato posameznik potrebuje družbeno institucijo, družbeno interakcijo, potrebuje pričevanje 

16   Ligue des Droits de l’Homme (LDH), ustanovljena je bila v času afere Dreyfus .
17   J.-C. MARCEL, in L. MUCCHIELLI, Un fondement du lien social: la mémoire collective selon Maurice 

Halbwachs. Technologies. Idéologies. Pratiques. Revue d’anthropologie des connaissances, 1999, letn. 13, št. 
2, str. 63–88.

18   V delu La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contem-
poraines. Pariz , Felix, Alcan, 1912.
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in označevanje drugih ljudi, da bi mogel vzpostaviti validnost svojih idej in mišljenj. Čisti 
spomin  (le souvenir pur) po Mauriceu Halbwachsu ne obstaja. Proces priklicevanja dogod-
kov v spomin je vselej vezan na inteligenco in na delovanje zavesti,19 ki si poiščeta ustrezne 
družbene okvire (gre za aktivno delovanje posameznika in ne za pasivno spontanost), ti 
pa determinirajo to, česar se bo skupina  ljudi spominjala in kaj bo pozabila, in tudi to, 
katera interpretacijska paradigma  bo pri manipuliranju s spominsko materijo prevladala. 
Kolektivne reprezentacije  memorije pa, ne pozabimo povedati, hkrati ustvarjajo neke vrste 
selekticijski fi lter, rekonstruirajo posamične spomine in jih oblikujejo v memorijo na pod-
lagi potreb sedanjosti.

Če je refl eksija  pred  evokacijo spomina, kakor pravi Halbwachs , potem je treba druž-
bene okvire memorije, ki jih naš avtor razvije v svojem delu, razumeti kot instrumente, ki 
jih dejavni, zavedajoči se posameznik uporablja, da bi ponovno sestavil podobo preteklosti, 
ki zagotavlja njegovo eksistenčno harmonijo, ravnovesje njegove osebnosti, skratka: njegovo 
identiteto. Individualno memorijo bi mogli, prav zato, ker se posameznik udeležuje tako 
sinhrone kakor tudi diahrone identitete različnih družbenih skupin, defi nirati kot interfe-
renco različnih kolektivnih memorij. 

Zagotovo je eno zanimivejših vprašanj, ki izhajajo iz tega dispozitiva, tisto, ki zade-
va koncizno demontažo in ponovno montažo procesa individualnih in s tem vselej tudi 
kolektivnih apropriacij  in modifi kacij; tistih, ki jih posameznik žrtvuje, da bi mogel biti 
soudeležen v kolektivni memoriji neke skupine, medtem ko druga skupina  zahteva povsem 
drugačno identifi kacijo. Kaj torej ljudi pripelje do tega, da se odločijo, katere memorije se 
bodo udeležili; ali narobe, kaj v njihovi mentalni konstituciji sprejme odločitev o tem, s 
kom bodo v določenem trenutku in določenem prostoru delili spomine? Katere fragmente 
in podobe v spominu morajo preinterpretirati, pozabiti ali premestiti, da bi ustvarili novo 
preferenčno skupinsko identiteto? 

Halbwacsov opus, natančneje rečeno, predvsem njegova dela o memoriji, so poskus 
konsekventnega zasledovanja procesa, ki se skriva za temi vprašanji, in poskus lokaliziranja 
tistih družbenih spon, ki jih je Durkheim  videl le v materialni obliki »fi zičnih opor« (to-
temske fi gure  ipd.). Halbwachs , narobe, vidi najpomembnejšo sestavino družbenih vezi  v 
»nevidnih spominskih oporah«, ki delujejo tudi v obdobjih, ko ni večjih kolektivnih vrenj 
(eff ervescence collective – Durkheimov pojem) ali komemorativnih akcij, ergo v času, ko je 
družbena dinamika domnevno šibkejša, podrejena rutinskemu vsakdanjemu življenju. Te 
družbene vezi, ki jih Halbwachs imenuje kolektivna memorija  , zagotavljajo kontinuiteto 
obredov in s tem pojavnost družbenih skupin.

19   V poznem Halbwachsovem delu se osciliranje med individualnim in kolektivnim na nek način  resorbira v preplet poj-
movanja kognitivne zavesti in zavestne družbene akcije posameznika.
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Intelektualni itinerarij Mauricea Halbwachsa

Seveda nas vplivi različnih avtorjev na Halbwachsa zanimajo bolj v smislu vzajemnih 
intelektualnih transferjev in žive intelektualne menjave idejno in konceptno  konsistentnih 
mislecev, manj v smislu transmisije sholastičnih idées reçues med intelektualnimi seniorji 
in juniorji, ki ob primernem vajeništvu in spoštovanju zunanje meritokracije zagotavljajo 
družbeni vzpon, kar je bolj pravilo v nemškem kakor francoskem akademskem svetu. Se 
pravi, ti intelektualni vplivi nas zanimajo toliko, kolikor je v njih mogoče zaslediti mrežo 
relacij in interakcij, trajektorijev in vozlišč različnih intelektualnih tokov in idej, v katere je 
Halbwachs glede na svoja zanimanja in intelektualno formacijo na svoji poti vstopal in jih 
zapuščal. Da bi se mogli približati Halbwachsovi miselni zgradbi, nas morajo zanimati prav 
te drobne interakcije v laboratorijih znanja, zanimati nas mora, kako in »izhajajoč iz česa 
in proti čemu se (avtor) išče«, če naj zapišemo z Rolandom Barthesom.20 Seveda sodi tako 
podjetje  v precej širši okvir od pričujočega zapisa, vendar nas to ne bo oviralo, da se ne bi 
vseeno na kratko pomudili v nekaterih izmed pomembnejših ateljejev in ob osebah, ki so se 
v njih znašle skupaj s Halbwachsom. 

Prvi laboratorij (1894–1898): Lycée Henri IV in Henri Bergson. V življenju 
mladega Halbwachsa se Henri Bergson (1859–1941)21 pojavi relativno zgodaj. Ko se 
prvi vpiše na licej Henrika IV., drugi  tam poučuje fi lozofi jo (v Franciji je navada , da mladi 
akademiki začnejo svojo pot na licejih). Njuni usodi se za sedem let intenzivno zbližata; 
na dan Bergsonove smrti Halbwachs  zapiše v svojih zapiskih, da med leti 1894 in 1901 
ni spremljal le njegovih licejskih predavanj, ampak tudi tista na Collège de France22 in na 
École normale supérieure. Ob tem je seveda treba vedeti, da so bila Bergsonova predava-
nja tedaj zelo priljubljen pariški intelektualni kraj (topos ), nekoliko kasneje pa so postala 
celo nebrzdani pariški hit, obvezujoča »intelektualna mondenost«, kakor jo vidimo ne-
koliko karikirano prikazano na spodnji razglednici (gl. sliko 2). Bergsonova predavalnica 
je bila marsikdaj zasedena do zadnjega kotička, ljudje so v njej zaradi pomanjkanja zraka 
izgubljali zavest , medtem ko so se drugi na zunanji strani najprestižnejše francoske inte-
lektualne ustanove ob oknih vzpenjali na prste, bolj spretni pa plezali po stari gradbeni 
konstrukciji in iskali nezasedene vizure, da bi slovitega profesorja ujeli vsaj s kotičkom 
očesa.23 

20   R. BARTHES, Retorika Starih (v slovenskem prevodu Rastka Močnika), v R. Barthes, Retorika Starih. Elementi semi-
ologije. Ljubljana, Studia humanitatis, 1990, str. 7ff .

  133 Izvirnik: L‘ancienne rhétorique. Communication, št. 16, 1970, str. 172–229).
21   Bergson je bil leta 1900 izvoljen za predavatelja na Collège de France, po rangu najvišji francoski intelektualni instituci-

ji.
22   V približno istem času redna Bergsonova predavanja vsak petek na Collège de France spremljajo tudi Georges Sorel, 

Charles Peguy in Charles Guieysse. Cf. M. WINOCK, Le siècle des intellectuels. Pariz, Seuil, 1997, str. 87–88.
23   Gl. Ibidem .
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Slika : Radovedno obinstvo, ki ni uspelo priti v predavalnico na Bergso-
novo predavanje. (Vir: Winock , .)

Kakor vemo, je Bergson s premestitvijo nekaterih ključnih fi lozofskih kategorij v no-
tranji svet, ki naj bi edini imel avtonomno spoznavno moč, skušal subvertirati tisto, v če-
mer je videl prisilni logični model oz. mehanicistično-scientistični red  sveta. Predvsem s 
postavitvijo časa za osrednji fi lozofski fenomen, ločen od prostorskih reprezentacij, in z 
opredelitvijo kategorije notranjega časa kot edine regulative vednosti in svobodne volje,24

24   Gl. H. BERGSON, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l‘esprit (1896), v Oeuvres. Pariz, PUF, 1963 
[izvirnik 1896].
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se je postavil na stran, ki je nasprotovala Einsteinovim spoznanjem.25 Bergsonova razmi-
šljanja na temo memorije so povsem v risu personalističnih in k intuitivni zaznavi posa-
meznika usmerjenih spoznanj.26 Seveda del težav izhaja prav iz tega; celotni model, kakor 
večina spoznavnih modelov 19. stoletja (in mnogih današnjih, ki so »spontana dediščina  
dihotomne miselnosti« in ne zmorejo integrirati diferencialne miselnosti in »tretjega čle-
na« v lastni konceptualni aparat ) je zastavljen binarno in ne uspe izstopiti iz praznega teka 
krožne argumentacije. Za Halbwachsa, občutljivega za družbena nihanja in tresljaje, ki je 
dobro poznal Bergsonova načelna stališča, denimo njegovo trmasto zavračanje materializ-
ma in empiričnih metod v znanosti, so te postavke sčasoma prerasle v inhibicije, ki se jih je 
po Mary Douglas  znebil v dveh korakih: s študijem Leibniza v Hannovru in s pridružitvijo 
Durkheimovemu krogu.27

Drugi laboratorij (1898–1901): École normale supérieure. Obdobje, v katerem 
Maurice Halbwachs  študira na ENS, kjer se spoprijatelji s Françoisom Simiandom 
(1873–1935), Hubertom Bourginom (1874–1955)28 in Lévy–Bruhlom (1857–1939),29 
je v družbeno političnem smislu močno zaznamovano z diskusijami o različnim vizijah in 
temeljnih zastavkih socialistične ideje  in socialistične politične stranke in hkrati z obsežno 
produkcijo člankov na to temo.30 V deželi, kjer je, kakor smo maloprej omenili, prioritetna 
skrb izobraževalnega sistema izostriti družbeno zavest  državljanov in državljank, seveda 
te javne debate niso ostajale brez odmeva v intelektualnih miljejih. Émile Durkheim  leta 
1895–1896 kot odgovor na ta družbena vrenja objavi cikel predavanj na temo socializma, 
Marcel Mauss pa ima leta na kongresu socialističnih zadrug leta 1900 predavanje o soci-
alistični akciji.31 

25   Gl. njegovo kritiko Einsteinove teorije relativnosti v H. BERGSON, Durée et simultanéite (à propos de la théorie 
d’Einstein), Pariz, 1922.

26   O tem, kako močno je mladega Halbwachsa pritegnil Bergsonov svet, priča materino pismo iz leta 1925, v katerem se 
mu mati zahvaljuje za poslani izvod svoje knjige Les Cadres Sociaux de la mémoire , in med drugim zapiše: »Ganjena 
sem, da te vidim skoraj kot sodelavca Bergsona, ki je bil ‘družinski demon tvoje mladosti’«. Gl. G. NAMER , Postface, v 
(ponatis) Les Cadres Sociaux de la mémoire. Pariz, Éd. Albin Michel, str. 299–367.

27   M. DOUGLAS , Maurice Halbwachs 1877–1945, v Collective memory. New York, Harper & Row, 1980, str. 1–21.
28   Sprva socialist in član revolucionarnih sindikatov, kasneje zavije močno na desno in konča kot skrajni desničar in član 

Action française v prvi francoski organizaciji, ki napove poslušnost fašistom.
29   Sprva fi lozof , življenjsko delo pa je posvetil sociologiji in etnologiji. Poleg drugih del je napisal tudi mednarodno odmev-

no knjigo La mentalité primitive (1922).
30   V tem času je socialist Alexandre Millerand (1859–1943) predsednik državnega sveta (du Conseil) in sodeluje s sredin-

sko buržoazijo, Jules Guesde (1845–1922) je v tem času v ozadju, medtem ko skuša Jean Jaurès, ki je nedvomno – poleg 
knjižničarja Luciena Herra – imel največ vpliva na skupinico študentov ENS, ki smo jih omenili in ki je simpatizirala s 
socialisti in se v aferi Dreyfus  močno angažirala na strani dreyfusarjev, zbrati in revidirati tokove, tendence  in fragmente 
socialistične stranke, da bi se povezal z radikalci. Cf. Ch. de MONTLIBERT , op. cit., 2005. 

31   Gl. Ch. de MONTLIBERT , op. cit., 2005. Zanimanje Ivana Cankarja za tokove socializma in njegovo predavanje »Slovenci 
in Jugoslovani« (1913) je treba seveda razumeti znotraj tega širokega evropskega socialističnega vala z ustrezno, vendar 
relativno majhno časovno zamudo. Drugo pa so vsebinske in spoznavne primerjave teh (precej različnih) predavanj, ki bi 
jih bilo vsekakor zanimivo narediti, saj bi se šele tedaj lahko razkrili intelektualni oz. spoznavni horizonti in razlike med 
njimi, ki so temeljne za razumevanje mišljenjskih modusov v različnih okoljih, naposled pa tudi za preverjanje korelacij med 
socialistično ideologijo in tem, kar je dejansko sporočano v različnih diskurzih, kontekstih oz. predavanjih.
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Ne smemo pa pozabiti, da se konfi guriranje terena delovanja in teoretično zaledje soci-
alistične stranke odvijata sinhrono z afero Dreyfus, v kateri se Halbwachs  in njegovi kolegi 
( Jean Perrin, Hubert Bourgin, Henry Levy–Bruhl in François  Simiand , za katerimi sto-
ji sloviti knjižničar ENS Lucien Herr32) z ustanovitvijo skupine »Socialistična enotnost« 
(Unité socialiste) nedvoumno opredelijo za Dreyfusa (in njegovo nedolžnost) in se po objavi 
Zolajevega pisma predsedniku republike Félixu Fauru, objavljenem v časopisu L'Aurore 13. 
januarja 1898,33 pridružijo skupini intelektualcev, ki se ne boji odkritega javnega angažmaja 
(postanejo t. i. dreyfusarji/dreyfusards).34 

V letu 1898 – se pravi na samem vrhuncu vznemirjenosti v zvezi z afero Dreyfus  – je 
Pariz  prizorišče številnih zborovanj dreyfusarjev, ki se jim v javnih manifestacijah, na katerih 
je slišati internacionalo in znan revolucionarni napev »Ça ira«, postopoma pridružijo še 
André Gide , Stéphane Mal larmé, Marcel Proust, Guillame Appolinaire, Anatole France 
idr., če naj naštejem le nekaj imen, in antidreyfusarjev, ki na pariških ulicah prepevajo nacio-
nalistične himne in razkazujejo svoje antisemistke in ksenofobe nazore.35 

Maurice Halbwachs  se v tem času udeležuje teh kolektivnih manifestacijah in spozna 
realne učinke antisemitizma, ki ga je Édouard Drumont materializiral v svojem delu Judo-
vska Francija  (La France Juive, 1886), tako da je združil stari krščanski antijudaizem, druž-
beno ekonomski antisemitizem  in judeofobijo, ki se je vse od socialnega darvinista Vachera 
de Lapogua (1854-1936) opirala na dela fi zične antropologije in skušala ljudi klasifi cirati 
in hierarhizirati glede na »rasne« morfološke značilnosti .36 V tem času Halbwachs z Dur-
kheimom deli prepričanje, ki ga je zadnji podal v predavanjih o sociologiji družine leta 1888, 
da »v znanstvenem smislu besede superiornega in inferiornega nimajo nobenega pomena. 
Za znanost  bitja niso eno nad drugim. So zgolj drugačna, ker so njihova okolja drugačna. 
Ni enega načina bivanja ali življenja, ki bi bil najboljši za vse ob izključitvi vseh drugih, 

32   Lucien Herr (1864–1926; nemalokrat v svojih tekstih uporablja psevdonim Pierre Breton), eden najagilnejših pobudni-
kov zbiranja podpisov za revizijo sodnega procesa v zvezi z Dreyfusom, ki je v svojem delovnem kabinetu na rue d’Ulm 
(sedež ENS) s svojimi »moralno in intelektualno strogimi« (M. WINOCK , op. cit., 1997, str. 82) nazori, dejanji in 
diskusijami naredil silen vtis na študente. Mnogi so se prav zaradi njega pridružili strani dreyfusarjev. 

33   Zolajevo pismo v slovenskem prevodu Draga B. Rotarja je bilo objavljeno v reviji Monitor ZSA, z mojim kritičnim apa-
ratom (gl. ZOLA, É., Obtožujem...! Pismo predsedniku republike g. Félixu Fauru« (v slovenskem prevodu D. Rotarja, 
s kritičnim aparatom T. Kramberger). Monitor ZSA, 2004, letn. VI, št. 1–2, str. 4–20 (izvirna objava z dne 13. januarja 
1898 na prvi strani francoskega časnika Aurora).

34   Med te prvoborce, ki so skušali pojasniti politični komplot, močno prepojen z elementi antisemitizma, okoli nedolžnega 
Dreyfusa poleg Émila Zolaja sodijo še Georges Clemenceau, tedaj politični urednik časopisa L’Aurore, ki je objavil Zola-
jevo pismo, Bernard  Lazare (gl. uvodnik v Monitor ZSA, letn. VI, št. 1–2, 2006, ob objavi prevoda pisma Émila Zolaja), 
Scheurer-Kestner, industrialec, senator in protestant, obenem pa zagovornik alzaških družin, ki so se po letu 1870 
preselile v Pariz  in ki so strnile vrste na strani Dreyfusa (mednje je spadala tudi družina  Halbwachs ), Émile Durkheim , 
Péguy, zgodovinar Albert  Mathiez idr. Še pojasnilo denominacij različnih skupin, ki so se mobilizirale v zvezi z afero 
Dreyfus in ki so v uporabi med specialist za afero: dreyfusarji (dreyfusards) so javno angažirana prodreyfusarska skupina, 
dreyfusisti (dreyfusistes) so poglobljeno angažirani, študiozni pripadniki in pripadnice Dreyfusove nedolžnosti in pou-
darjajo družbena razsežnost afere, dreyfusovci (dreyfusiens) so politični oportunisti, ki pa so v politično konjunkturnem 
trenutku glasovali Dreyfusu v prid.

35   Zanimivo je, da je npr. Academie française en bloc optirala za antidreyfusarje in s tem razkrila svojo reakcionarno orien-
tacijo. Cf. M. WINOCK, op. cit. , 1997, str. 65.

36   CH. de MONTLIBERT , op. cit., 2005.
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tako da jih ni mogoče hierarhično klasifi cirati glede na to, koliko se oddaljujejo od tega ide-
ala ali se mu približujejo«.37 V teh razmerah se je Maurice Halbwachs odločil, da bo pustil 
študij fi lozofi je in se posvetil raziskovanju družbenih znanosti.

Tretji laboratorij (1904–1907): Leibniz . Po nekaj premikih in poučevanjih v Con-
stantinu in Montpellierju, Halbwachs  leta 1904 dobi mesto predavatelja na univerzi v 
Göttingenu, kjer vzporedno s poučevanjem sodeluje pri pripravah na izdajo neobjavljenih 
Leibnizovih tekstov. Šlo je za nemško-francosko timsko delo, ki naj bi pripeljalo do nove 
mednarodne publikacije zbranih Leibnizovih del (delo je bilo ob izbruhu prve svetovne 
vojne ustavljeno). Halbwachsov angažma  v tem projektu je za oblikovanje njegovega in-
telektualnega habitusa zelo pomemben, in sicer iz dveh razlogov. V Leibnizu je, prvič, na-
šel nekoga, ki ga je matematika očitno zabavala, in, drugič, nekoga, s pomočjo katerega je 
lahko na eni strani zavrnil Bergsonov intuitivizem, na drugi  pa s pomočjo diferencialne-
ga računa vpeljal v fi lozofsko mišljenje  načelo postopnih sprememb, diferenciran poglur. 
Halbwachsova prva knjiga  o Leibnizu (1907)38 je tako pomemben mejnik epistemičnega 
premeščanja v njegovem avtorskem opusu. V Göttingenu Halbwachs sodeluje tudi v vročih 
politično -ekonomskih diskusijah med Beblom, ki je zagovarjal pot revolucionarne prekini-
tve s kapitalizmom, in Bernsteinom, ki se je ogreval za pot postopnih sprememb. Po vrnitvi 
v Pariz  se Halbwachs najavi pri Durkheimu, začne sodelovati z revijo Année sociologique in 
vpiše doktorat iz prava.

Četrti laboratorij (ok. 1905-1917): tesnejše sodelovanje z Année sociologique in z 
Émilom Durkheimom. Vstop v durkheimovsko orbito, ki je ob izteku 19. in na začetku 20. 
stoletja živahno kreirala novo polje  sociologije, o katerem smo že govorili, pomeni pomem-
ben korak v Halbwachsovem življenju. Z durkheimovci se je mladi Halbwachs  spoznal že 
v času Dreyfusove afere, v tesnejšo bližino Émila Durkheima pa vstopi s sodelovanje pri 
reviji Année sociologique.39 Mary Douglas 40 njegovo zbližanje s sociologi okrog Durkeima v 
tej fazi opiše kot odločen in zavesten korak na »nasprotnikovo stran«, ki naj bi ga opremil 
za »boj« proti Bergsonu, vendar pa se ta manihejska ocena le zdi nekoliko prehitra in dis-
kurzivno preenostavna (antagonistični diskurz  ni diskurz spoznavanj), saj nas odvrača od 
subtilnejših preučevanj in razumevanj kompleksnega družbenega dogajanja. 

Halbwachs  se je Durkheimu približal kot že formiran državljan in intelektualec z jasno 
začrtano intelektualno smerjo (v prvi vrsti so ga zanimala družbena vprašanja in politična 
ekonomija ) in – kar je nemara še bolj pomembno – z uspešno razrešenim intelektualnim 
»transferjem« s prvim učiteljem (Bergsonom). Ti dve dejstvi zagotovo zaznamujeta neki 

37   Cf. Ibid.
38  M. HALBWACHS , Leibniz , Les philosophes. Pariz , 1907.
39   Cf. V. KARADY, Biographie de Maurice Halbwachs, v M. Halbwachs, Classes sociales et morphologie, Pariz, Minuit, 

1972, str. 9–22.
40   M. DOUGLAS, op. cit., 1980
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spodnji prag razmerij, spoznanj in épistémé , pod katera avtor ni več mogel zdrsniti. V zvezi 
s tem nam je lahko bolj razumljivo dejstvo , da je bil v skupini raziskovalcev, ki so v idejno 
razburkanem in plodnem okolju okoli izstopajoče Durkheimove osebnosti šele iskali svojo 
identiteto in usmeritev, dokaj osamljen. V prvih letih sodelovanja s sociologi napiše študijo o 
razlastitvah in cenah zemljišč v Parizu (1880–1900), v kateri pokaže, da sta zakon ponudbe in 
povpraševanja neprimerna za pojasnitev špekulacije. Študija zbudi pozornost socialista Jeana 
Jaurèsa in na njeni podlagi socialistična stranka celo izda brošuro proti špekulacijam.41

Durkheim  se v nasprotju z Bergsonovim intuitivizmom in v nasprotju z afi rmacijo 
le ene, tj. časovne kategorije, usmeri v opazovanje treh: družbenih razmerij, prostora in 
časa (vsak na svoj način  sta oba vendarle izhajala iz kategorij, ki jih je defi niral že Kant, 
tj. iz mišljenja v razmerjih in ne iz linearne, nemišljene in konsekutivne deskripcije ). Za 
Durkheima je mišljenje  posameznika kot samostojne neodvisne entitete domala absur-
dno, saj po njem tako jezik  kakor socialna kategorizacija izhajata iz družbene interakci-
je. Razumevanje družbenih faktorjev, ki vzpostavljajo in vzdržujejo individualno zavest , 
predstavlja tisto jedro, okoli katerega se razvršča korpus njegovih študij. Halbwachs  je iz 
tega korpusa za lastne potrebe izluščil in kasneje nekoliko modifi ciral predvsem pojmo-
vanje Durkheimovih fi zičnih opor in prostorskih kartografi j (posebno v delu Legendarna 
topografi ja evangelijev v Sveti deželi), ki naj bi s fi zično reprezentacijo abstraktnih idej 
vzdrževali družbeno kognicijo v obdobjih, ko ni katalizatorske vneme, ki bi mobilizirala 
večje število posameznikov. 

V tem obdobju, leta 1911, je potrebno omeniti še en pomemben dogodek, ki je Halb-
wachsa po njegovih lastnih besedah zaznamoval za vse življenje. Halbwachs  je odraščal, ka-
kor smo že zapisali, v kultiviranem, liberalnem miljeju pravkar nastale Tretje republike in se 
izobraževal v kar najbolj svobodnem duhu nove Ferryjeve izobraževalne reforme.42 Družina 
je bila v času Dreyfusove afere odločno na strani po krivici obsojenega kapetana. Politične 
simpatije Mauricea Halbwachsa so se kasneje, v študentskih letih, usmerile k reformistično 
socialistični frakciji, ki je nadaljevala izročilo Jeana Jaurèsa. Ko je Halbwachs leta 1911 z 
doktorsko štipendijo zbiral material  za svojo tezo v Berlinu, je hkrati deloval kot berlinski 
dopisnik socialističnega časopisa L’Humanité. Ob nekem brutalnem posegu policije na so-
cialističnih demostracijah je za omenjeni časopis napisal kritično poročilo. Pruske oblasti 
so se zapičile v članek in Halbwachs je dobil na voljo teden dni, da zapusti deželo. Dvojno 
srečanje s fait social; najprej soočenje z nasilno fi zično intervencijo na berlinskih ulicah in 
nato še neposredno srečanje z drugo platjo družbenega, tj. z restriktivno mentalno aporijo, 
ki si jo je v tistem času znotraj javnomnenjsko svobodnejše atmosfere v Franciji (post-Dre-
yfusovo obdobje) ni bilo mogoče predstavljati, se je globoko zarezalo v Halbwachsa, tako da 
je veliko kasneje, tik pred svojo smrtjo, o tem celo napisal daljši memorandum.43 

41   Ch. de MONTLIBERT, op. cit., 2005.
42   Tudi Halbwachsova sestra Suzanne Halbwachs  je bila kot militantna pacifi stka javno angažirana intelektualna fi gura, ki 

se je zavzemala za mednarodno sodelovanje in izmenjavo.
43   Omeniti velja, da je nemški, levi socialistični vodja Karl Leibknecht ob pregonu Halbwachsa iz Prusije za časopis 
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Dve leti po prelomnem dogodku naletimo med zanimivejšimi objavljenimi intelektu-
alnimi dokumenti časa napismo, ki ga tu objavljamo v celoti:44 

 
Gospod direktor,     13. junij 1913, Avenue d’Orléans, XIVe

Eden izmed mojih sodelavcev, g. Halbwachs , me je obvestil, da je vložil kandi-
daturo za mesto maîtrise de conférences, ki se bo v Lillu brez dvoma v kratkem 
spraznilo. Prosim, dovolite mi, da vašo blagohotno pozornost opozorim na 
to kandidaturo.
G. Halbwachs  že kakih deset let dela z menoj pri Année Sociologique. Lahko 
sem ocenil resnost njegovega duha, njegovo znanstveno poštenost in popolno 
vestnost, ki jo prispeva k vsemu, kar počne. Narava predmeta, ki si ga je sam 
izbral za tezo, dokazuje, da ga zanimajo novosti, metoda , ki ji je sledil, ko ga 
je obravnaval, pa, da je sposoben energičnega prizadevanja, ki ga je zmožen 
izvajati skozi dolga leta. Menim, da ima vse, kar je potrebno za poučevanje fi -
lozofi je, ki lahko učinkovito vpliva na duhove. Njegovi študiji so ga še posebej 
pripravili za pedagoško poučevanje, ki naj bi ga, po mojem, izvajal maître de 
conférences, ki ga zahteva fakulteta v Lillu. 
Dovolite mi, da na koncu pristavim, da ima g. Halbwachs  že okoli 36 let. Da 
je postal doktor ès lettres precej pozno, je krivo predvsem to, da je vsebina nje-
gove teze zahtevala dolgo raziskovanje , in to, da je poleg tega mislil, da mora 
pred tem pridobiti naslov doktorja prava.
Blagovolite, prosim vas, gospod direktor, sprejeti izraze moje spoštljive vda-
nosti.

É. DURKHEIM 

O izidu kandidature ne izvemo nič (kolikor sem uspela zaslediti, Halbwachs  na to 
mesto ni bil imenovan), vidimo pa, da je Halbwachs v letih pred izbruhom prve svetovne 
vojne objavil veliko člankov o psihologiji modernega delavstva, o kapitalističnem delovanju 
mesta  in družbeni stratifi kaciji, o socialnem položaju delavstva in študijo o delavskem ra-
zredu in ravneh življenja,45 obenem pa je aktivno sodeloval z Durkheimom pri urejanju 

L’Humanité napisal zagrenjen članek, cf. L.A. COSER, Introduction: Maurice Halbwachs 1877–1945, v L. A. Coser 
(ed.), Maurice Halbwachs. On Collective Memory. Chicago, University of Chicago Press, 1992, str. 1–36, tukaj str. 4–5. 
Halbwachs  je po pregonu iz Prusije z delom na tezi nadaljeval na Dunaju. Tudi na Halbwachsovem primeru lahko opa-
zujemo ključno razlikovanje med logiko delovanja in habitusom francoskega in nemškega družbenega prostora. V mislih 
imam precej rigidnejše in pretirano normirane mentalne meje  germanofonega sveta, ki v specifi čnih okoliščinah delujejo 
domala inertno, in pluralno koeksistenco vseh mogočih stališč in mnenj, tj. temeljno mentalno odprtost, kakršna je bila 
v Franciji bolj ali manj v veljavi vsaj od razsvetljenstva in francoske revolucije.

44   Objavljeno v Revue française de sociologie, letn. XX, št. 1, januar–marec 1979, v rubriki »Documents« z naslovom »Let-
tres de Durkheim «, str. 113–118.

45   V tem času je izvedel pravo  socialnoantropološko terensko delo o vsakdanjem življenju delavcev v pariških predmestjih. 
Nič nenavadnega ni, da je to šokiralo tradicionaliste na Sorboni in da je bila potrebna mobilizacija  vseh Durkheimovih 
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revije  Année sociologique, ki je v tistem času delovala, omenili smo že, kot magnet za nove 
sociološke poglede in prispevke. S tem sodelovanjem je nadaljeval vse do Durkheimove 
smrti leta 1917.46

Peti laboratorij (1919–1935): Strasbourg . Ko v dvajsetih in tridesetih letih (po 
smrti Durkheima) prvo intelektualno žarišče, ki je postavilo temelje sociologije kot znan-
stvene discipline, nekoliko zamre in nastopi t. i. postheroična etapa, ki je značilna za obdobje 
konsolidacije in »normalne znanosti«, zasledimo Mauricea Halbwachsa v drugem, v tistem 
času za humanistiko in družbene znanosti  prav tako pomembnem in pionirskem središču 
dogajanja, v Strasbourgu. Strasbourška univerza , kjer leta 1929 začne izhajati francoska 
revija Annales , je bila nemška do konca vojne. Po vojni pa je (z mirovno pogodbo skupaj 
z Alzacijo in Loreno) prišla nazaj v francoske roke. Univerza je imela odlično knjižnico in 
prenovljeno tehnično opremo; Nemčija  je namreč v zadnji tretjini 19. in v prvem desetletju 
20. stoletja doživela velik gospodarski in tehnični vzpon. 

Ekipa raziskovalcev – med njimi ekonomist François  Simiand , socialni psiholog Char-
les Blondel, zgodovinarja Marc Bloch  in Lucien Febvre ,47 pravnik Gabriel Le Bras –, ki 
je stvari prevzela v svoje roke, je bila s tem dodatno stimulirana in odprta za nove tokove 
in meddisciplinarne povezave . Halbwachs , ki v družbeni areni nikdar ni bil posebno do-
minantna osebnost, je tu ob sobotah celo vodil srečanja, réunions du samedi, na katerih 
so se zbirali intelektualci  različnih disciplin in debatirali o novih knjižnih publikacijah in 
znanstvenih prispevkih. Znanje nemščine mu je omogočalo, da je aktivno sodeloval tudi 
v Centru za germanske študije (Centre d’études germaniques) in pripravil dosledno kritiko 
socioloških orientacij v Nemčiji (razen Webra, ki ga je cenil in o njem pisal v francoskih 
znastvenih revijah, v germanofonem svetu ni videl veliko močnih intelektualcev),48 hkrati pa 
ni zanemaril svojih aktivnosti v socialistični stranki. Impakt dinamičnega družbenega oko-
lja je nedvomno igral izredno pozitivno vlogo in ne zdi se nam naključje, da je to obdobje 
njegovega življenja najbolj produktivno in da je Halbwachs prav tu napisal svoje prvo delo 

sodelavcev, da so mu omogočili zagovor  doktorata. Cf. J. HEILBRON, Les métamorphoses du durkheimisme 1920–
1940. Revue française de sociologie, 1985, št. 26, str. 203–237.

46   Še pred Durkheimovo smrtjo se je s strani nekaterih sodelavcev Année sociologique pojavila kritika, da so Halbwachsova 
stališča, ki jih priobčeval v posebni revijalni rubriki o ekonomski sociologiji, »preveč socialistična« (CH. MONTLI-
BERT , op. cit., 2005); posebno Lapie in Bouglé sta na Durkheima pritiskala, naj to rubriko preprosto  ukine, kar pa je 
Émile Durkheim  zavrnil.

47   Marc Bloch  in Lucien Febvre  sta leta 1929 začela izdajati (danes slovite) Anale – Annales  d’histoire économique et sociale 
(Annales HES), ki so pomenili začetek t. i.  »revolucije v francoskem zgodovinopisju« (izraz Petra Burka) in pri katerih je 
Maurice Halbwachs  sodeloval v uredniškem odboru (v prvih desetih letih sodelovanja je v reviji objavil 3 članke in veliko 
število krajših prispevkov in knjižnih recenzij). Vedeti je treba, da splošna klima na strasbourški univerzi vseeno ni bila 
posebno naklonjena Durkheimovim idejam. Gl. članek J.E. CRAIGA, Sociology and Related Disciplins between the 
Wars: Maurice Halbwachs and the Imperialism of the Durkheimians, v Ph. Besnard in L. A. Coser (ur.), Th e Sociologi-
cal Domain: the Durkheimians, and the Founding of French Sociology. Cambridge, Cambridge University Press, 1983, str. 
263–289.

48   Halbwachs  je s kritičnim očesom in peresom spremljal postopno približevanje nemškega sociologa Wernerja Sombarta 
nacizmu.



289
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
3. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI 

IN STRATEGIJAH POZABE

o kolektivni memoriji (Les cadres sociaux de la mémoire , 1925), ki je – med drugim – z 
razgrnitvijo družbenih hierarhij označilo teren tudi za kasnejša dela Pierra Bourdieuja o 
simbolnem kapitalu.49 

Leta 1930 je Halbwachs  kot gostujoči profesor en semester predaval na University 
of Chicago. Z nemalo zgodovinske ironije lahko tu opazujemo osamljenost intelektualca, 
ki je življenje posvetil trmastemu razvijanju mišljenja ob neki, za tisti čas  očitno povsem 
bizarni in marginalni temi kolektivnih reprezentacij in memorije, ki je bržčas pri občinstvu 
prej kot kolektivno radovednost zbujala začudenje in dolgočasje. Kar takoj opazimo, je 
nesorazmerje med teoretsko vrednostjo njegovih spoznanj in njegovo »priljubljenostjo«, 
četudi to ne pomeni, da vsaj na nekatere slušatelje ni naredil izjemnega vtisa. V Chica-
gu so tako, po pričevanju enega od njegovih tedanjih študentov Roberta E. L. Farisa, od 
začetno številnega auditorija, ki je prišel poslušat predavanja o samomoru, ostali le štirje 
študenti.50

Šesti laboratorij (od 1935 dalje): Sorbona . Z oseminpetdesetimi leti Maurice 
Halbwachs  (s pomočjo prijatelja Bougléja) zasede katedro ekonomske zgodovine na Sor-
boni.51 Strasbourški univerzi, ki je pred dobrimi petnajstimi leti imela tako močan pogon, 
je sredi tridesetih let začelo zmanjkovati sape in mnogi od predavateljev so si poiskali 
mesto na drugih univerzah, tudi na Sorboni. Kot zanimivost omenimo, da ga je tu poslu-
šal Walter Benjamin. S Halbwachsovo vrnitvijo v Pariz  pa se poleg prvih javnih priznanj 
začne tudi rivalstvo  in dolgotranjo vlaganje kandidature za mesto na Collège de France.

Sedmi laboratorij (1943): Collège de France. Kampanijo za izvolitev v najvišjo fran-
cosko intelektualno posvetitev, tj. za vstop na Collège de France, kjer naj bi nasledil Marcela 
Maussa, Halbwachs  opiše z nemalo grenkobe in arogance.52 To njegovo pričevanje predsta-
vlja izjemen dokument  o družbenih in intelektualnih razmerah z zornega kota sociologije 
oz. zgodovine znanosti, hkrati pa osvetljuje nekatera delikatna osebna in profesionalna raz-
merja francoskih akademikov.

Zadnja leta Halbwachsovega življenja so tragična. Leta 1940 njegov svak dr. Georges 
Basch naredi samomor, ker ne vzdrži pritiska in sramote ob kapitulaciji Francije. V Vichyje-
vskem režimu gestapo in vichyjevska milica vdrejo v stanovanje tasta in tašče in ju ubijejo.53 

49   Za podrobnejši oris strasbourškega intelektualnega vrenja in učinke spoznanj tega univerzitetnega okolja na kasnejše 
generacije gl. članek J. E. CRAIGA, Maurice Halbwachs à Strasbourg. Revue française de sociologie, 1979, št. 20, str. 
273–292.

50   Cf. L. A. COSER, op. cit., 1992, str. 6.
51   V zadnjih desetih letih Halbwachsovega življenja sledi niz formalnih družbenih priznanj: izvoljen je v konservativno (!) 

Académie des sciences morales et politiques, postane podpredsednik Francoskega psihološkega društva, leta 1943, torej 
dve leti pred smrtjo, pa dobi še katedro za kolektivno psihologijo na najelitnejši francoski instituciji Collège de France. 

52   Gl. M. HALBWACHS ,  Ma campagne au Collège de France. Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 1999, št. 1, str. 
189–228. 

53   10. januarja 1944 v lyonsko stanovanje Victorja Bascha in njegove žene Ilone Basch (rojene Hélène Furth), stare 81 let, 
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Barbarsko dejanje Halbwachsa tako razjezi, da osebno odide v Lyon in zahteva preiskavo. 
Ta korak ga stane deportacije v koncentracijsko taborišče Buchenwald , kjer umre le nekaj 
dni pred koncem vojne. 

Memorija in spomin : vpeljava razlik

Temeljno in za razumevanje teorije v družbenih znanostih in humanistiki in ključno 
razliko med deskriptivno in konceptno  ravnijo znanstvene elaboracije bi lahko na kratko 
opisali z razlikovanjem med pasivno udeležbo v znanstvenem raziskovanju (kopičenje refe-
renc, reverenc in brkljavi sklici nanje brez epistemične jasnosti), oprto na ne(pre)mišljeno in 
spontano transmisijo mnemonično priučenih sekvenc vednosti, ki orisujejo deskriptivnost 
in v najbolj razdelani različici skušajo prikazati svoje domnevne »literarne vrline«, in aktivno 
analitično uporabo mišljenja in kritične refl eksije pri delanju znanosti ter oblikovanju znan-
stvenih spoznanj, katerih prenos poteka prek premišljenih, racionaliziranih in objektiviranih 
dotedanjih znanstvenih spoznanj. Na kritično-refl eksivni način je znanost, ki dopušča in 
priznava zmoto kot bistveno gibalo v znanosti, neskončno raziskovanje in odpiranje novih 
raziskovalnih terenov, medtem ko je deskriptivno-literarizirana znanost, ki se »nikdar ne 
moti«, omejena na prazno ponavljanje form in besedno cvetličenje, običajno brez – za razvoj 
znanosti – pomembnih spoznanj.

Seveda je jasno, da je za deskriptiven sklic in za deskriptivno znanost razlikovanje 
med spomin in memorijo brez pomena, saj avtor ali avtorica takšnega diskurza in takšne 
znanosti ne ločita med enim in drugim, saj v svojo naracijo aktivnega mišljenja v razmer-
jih (med posamičnimi detajli, indici, agensi, skupinami, motivi itn.) sploh ne pritegneta 
in tako tudi ne vidita dinamičnega kompleksa družbe v vsakem zgodovinskem trenutku 
v njegovem neprestanem spreminjanju; v diskurzu deskripcije prevladuje niz metafor, ki 
zasleduje linearno kronologijo, zato je značilnost deskriptivnega izražanja »literarizira-
nje« in približevanje družbenih znanosti literaturi, ne pa spoznavno prizadevanje. Nekaj 
povsem drugega je analitična perspektiva v družbenih znanostih in humanistiki; pri tej 
sta avtor oz. avtorica zmožna locirati horizonte izjavljanja posamičnih agensov, njihove 
motive, strategije, diskurzivne formacije, skratka, znata in zmoreta, ker imata na voljo 
orodja za mišljenje družbe (to pa so avtorski koncepti oz. koncepti drugih avtorjev in 
avtoric) razplesti zgodovinsko intrigo, ki je deskriptivec sploh ne opazi oz. jo raje obide, 
potisne v pozabo, ker je naporna in ker njeno razpletanje terja čas. Tako laže razumemo, 
da je zmožnost razlikovanja med zdravorazumarsko sintagmo »kolektivni spomin « in 
kolektivno memorijo treba pripisati konceptni orientaciji raziskovalcev in raziskovalk v 
znanstvenem polju. 

vdrejo člani vichyjevske milice (njen vodja je Klaus Barbie), ju odpeljejo in ubijejo. Za umor je odgovoren regionalni vodja 
antisemitske »Milice Française« Paul Touvier, ki je bil po vojni obsojen za kolaboracijo, eksekucijo pa sta izvršila Joseph 
Lecussan in Henri Gonnet.
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II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
3. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI 

IN STRATEGIJAH POZABE

Ko sem pred leti pisala o prizadevanjih Mauricea Halbwachsa,54 da bi razločil mémoire  
in souvenir seveda sprva nisem niti pomislila, da bi spontana epistemologija  slovenskih »in-
telektualcev«, ki bi ji Loïc Wacquant  rekel »domorodska konceptualizacija sveta«,55 lahko 
sankcionirala moje pisanje in predvsem Halbwachsova dognanja (in – naknadno se je iz-
kazalo – tudi pertinenten Halbwachsov prevod Draga B. Rotarja). A natanko to se je zgo-
dilo. Danes vem, da je ta cenzurni spontanizem dejansko sistemska nezmožnost slovenske 
družbe (in njenih mediokritetnih urednic in urednikov), da bi na ravni družbenih znanosti 
presegla deskriptivnost oz. zdravorazumarsko »znanost« (drugi razlog je seveda fi nančni 
pohlep urednikov, ki menijo, da se znanstveno konsistentne knjige v Sloveniji ne prodajajo, 
ker jih »povprečni ljudje« ne razumejo; zares gre tu za podcenjevanje ljudi s strani dejanskih 
»povprečnežev«). Z drugimi besedami: v ozadju te sistemske napake je agresiven antiin-
telektualizem, ki je verjetno starejši od Vörmarza (in povezan s mentalitetno hegemonijo 
katolicizma), vendar pa je prav v tem obdobju dobil svojo ključno obliko, ki spontano učin-
kuje še danes, saj ga nihče ne objektivira, če pa ga že, je zopet spontano poskrbljeno, da ta 
objektivacija ne intervenira v družbeno realnost. 

Danes seveda lahko o tej antiintelektualno-lukrativni intervenciji v polje  konsistentne-
ga diskurza govorim s precej bolj dognanimi spoznanji, ki naposled podpirajo mojo tezo, 
utemeljeno skozi številne druge znanstvene raziskave in analize,56 da je slovenski družbeni 
prostor  v samih temeljih agresivno antiintelektualen57 in da je polje družbenih znanosti in 

54   Gl. T. KRAMBERGER, Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije, v Kolektivni Spomin. Ljubljana, 
Studia humanitatis, 2001, str. 211–261.

55   Gl. P. BOURDIEU, in L. WACQUANT, Načela za refl eksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih domi-
nacij (zbrala in uredila T. Kramberger in D. B. Rotar), Koper & Ljubljana, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za 
južno Primorsko in Društvo Tropos, str. 135.

56   Gl. T. KRAMBERGER, Od Joining the Club h grotesknosti slovenske adaptacije na neoliberalizem. Družboslovne razpra-
ve, 2003, letn. 19, št. 43, str. 77–95; Možnost in nujnost kritičnega intelektualca: k prevodoma Bourdieuja in Wacquanta.  
Družboslovne razprave, 2003, letn. XIX, št. 43, str. 49–55; Lingua ISH Imperii. O totalitarnih diskurzivnih strategijah 
in njihovih domnevno dobrotljivih nosilcih.  Monitor ZSA, 2005, letn. VII, št. 1–4, str. 79–256; T. KRAMBERGER, S. 
MIHELJ,   in D. ROTAR , Obravnavanje kulture v slovenskih medijih (predvsem del o Reprezentacijah kulture v tiskanih 
medijih), sklepno poročilo CRP 2000–2002, 294 ff . (Représentations de la culture dans les médias slovènes). Ljubljana, Sep-
tember 2002; D. ROTAR, La quête de l‘identité. »Die Judenfrage« et la production de l’identité ethnique dans un pays 
sans Juifs. Monitor ISH, 2002,  letn. III, št. 1–2, str. 15–27; Uvod / Introduction (v sklepno poročilo CRP 2000-2002, 
Obravnavanje kulture v slovenskih medijih / Représentations de la culture dans les médias slovènes), 2002, str. 7–13;  Kdo 
bo dajal naloge znanosti ? (spremna študija k prevodu Pierra Bourdieuja) v Znanost o znanosti in refl eksivnost. Ljubljana, 
Liberalna akademija, 2004, str. 15–38; Épuration comme la forme de culture. La transformation des paradigms mentaux 
en Carniole au XIXe siècle / Čistka kot kulturna forma. Transformacija mentalnih paradigem na Kranjskem v 19. stoletju 
– Povzetek. Monitor ZSA, 2004, letn. VI, št. 1–2, str. 45–70; Nevidna taca povprečnosti ali prevzem na ISH. Monitor 
ZSA, 2005, letn. VII, št. 1–4, str. 291–351; Trier dans le passé. Le Vörmarz et sa réception en Slovénie aujourd‘hui. Ré-
fl exions sur le « bon «, le « mauvais «, l‘« inconvenant « » (integralna verzija:  tipkopis gostujočega predavanja na EHESS 
v Parizu z dne 16. decembra 2005), skrajšana verzija objavljena v Annales, Ser. hist. sociol., 2006, letn. 16, št. 1, str. 77–92; 
Globalna solidarnost versus globalna imposture. Apokalipsa. Simpozij Miklavža Ocepka: Globalizacija in solidarnost 
(uredil Primož Repar), 2007, str. 91–145; Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v južnih 
provincah avstrijskega cesarstva v dolgem 19. stoletju. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 
Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2007.

57   Kategorije oz. posamične sestavine antiintelektualizma, povezane z mnemonično-sholastičnim družbenim in intelek-
tualnim habitusom, sem razčlenila na številnih drugih mestih (gl. sproti navedeno literaturo ), za njegovo historično 
genezo pa gl. T. KRAMBERGER, Zgodovinsko-antropološki oris oblikovanja univerzitetnih habitusov (končno razisko-
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humanistike v njem podvrženo nenehnim intervencijam, ki jih avtonomno znanstveno polje 
nikdar ne bi dopustilo.58 Antiintelektualni družbeni prostor in neavtonomno znanstveno 
polje nista sposobna ločevati znanstvene terminologije in konceptualizacije od populistične 
govorice, zaradi katere – in pa seveda zaradi pridobitniško-prodajnih razlogov – je urednica 
uničila koncept  kolektivne memorije za slovensko občinstvo. 59 

Deskriptivne »znanstvene« rabe kakega koncepta, ki je v temelju spoznaven in nede-
skriptiven, kažejo na oddaljenost avtorjev in avtoric, ki te rabe aplicirajo, od znanstvenega 
duha. Seveda pa te rabe niso kaka značilnost zgolj slovenskega okolja. Tudi v množični 
anglofoni (ali kaki drugojezični) produkciji o kolektivni memoriji je že po nekaj straneh 
listanja del mogoče ugotoviti, ali imamo opravka s pripovedniško (deskriptivno) ali s kon-
ceptno -spoznavno ravnijo. Del te zadnje vrste je bistveno manj kakor del prve.60 Nočem 
reči, da so vsa pripovedniška dela slaba ali nekonsistentna, to preprosto  ni res (Borut Bru-
men je dober primer nasprotnega),61 toda obenem drži, da v nobenem prostoru ne more biti 
znanosti, dokler obstaja le ena homogenizirana kategorija znanstvenikov in znanstvenic, ki 
se nenehno prilagajajo občemu besedišču in konjunkturnim žargonom. Velik del problema-
tike pa so tudi že obstoječi nepremišljeni ali slabo premišljeni prevodi, ki jih imajo prevajalci 
in prevajalke – in očitno tudi znanstveniki in znanstvenice, ki ne preverjajo izvirnikov – ve-
likokrat zmotno za referenčne.

valno poročilo). Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2009, str. 133 ff . (dostopno na spletni strani: http://www.pei.si/Sifranti/
StaticPage.aspx?id=58; preverjeno maja 2009).

58   Ko bi to obstajalo, bi zagotovo moralo sprožiti javne reakcije znanstvenikov in znanstvenic ter številne proteste zoper 
diletantsko vulgarizacijo Halbwachsovega koncepta. To se ni zgodilo, ravno narobe, »intelektualno« občinstvo je spon-
tano posvojilo medijski pojem kolektivni spomin , kakor človek rutinsko kupuje solato na trgu (povsem mogoče pa je, da 
so »znanstveniki in znanstvenice« kot kupci solate vseeno bolj pozorni kakor v znanosti, ki jo delajo). Doslej je koncept  
kolektivne memorije (in ne kolektivnega spomina) skušala nadalje smiselno elaborirati le M. JURIČ-PAHOR, Nei-
zgubljivi čas. Travma fašizma in nacionalsocializma v luči nuje po »obdobju latence« in transgeneracijske transmisije. 
Razprave in gradivo, 2005, št. 44, str. 38–64; Memorija in spomin v času globalizacije. Razprave in gradivo, 2006, št. 
50–51, str. 160–183; Memorija in/ali spomin? Raziskovalni trendi in pojmovne zagate. Razprave in gradivo, 2007, št. 
53–54, str. 204–228, prizadevanja v tej smeri pa kaže tudi članek S. FRIŠKIČA, Zakaj kolektivna memorija ni kolekti-
vni spomin? Uvod v raziskave kolektivne memorije, slovenske prevodne zagate in razlike med deskriptivno in konceptno 
elaboracijo znanstvenega polja. Monitor ZSA, 2009, letn. 10, št. 1–2, str. 83–106, v katerem je zbrano, kar se je na temo 
spomina in memorije odvijalo po letu 2001 (»spodleteli« poskus vpeljave kolektivne memorije) in tudi pred tem. 

59   Odveč je torej pripominjati, da v odločitve apriori prepričanih posameznikov in posameznic, ki trdovratno – a seveda nič 
manj motivirano in interesno – vztrajajo na kolektivnem spominu, ne želimo in tudi ne moremo posegati, saj se vsakdo 
pač odloča po svojem znanju in intelektualnih kapacitetah. Treba pa bo, slej ko prej – zaradi razumevanja mehanizmov 
znanstvenega polja in agensov v njem – natančneje preučiti njihove razloge in družbene enjeux. 

60   Razlika med znanstvenim poljem v Sloveniji in kje drugje tako ni v tem, da tam ne bi bilo nekompetentnih znanstve-
nikov in znanstvenic (ti so v slehernem okolju), ampak v tem, da v Sloveniji ni kompetentnih in spoznavno elaboriranih 
znanstvenikov in znanstvenic, ki bi se morali oglasiti, ko v znanstvenem polju pride do vulgarnega ideološkega posega. 
Take znanstvenike in znanstvenice pa druga okolja premorejo vsaj v takem številu, da ti lahko oblikujejo manjše ali večje 
znanstvene skupnosti, ki lahko med seboj komunicirajo, se konfrontirajo in se tako tudi oglasijo, ko je to potrebno.

61     gl. B. BRUMEN, Na robu zgodovine in spomina. Urbana kultura Murske Sobote med letoma 1919 in 1941. Murska So-
bota, Pomurska založba, 1995; Sv. Peter in njegovi časi. Socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter. Ljubljana,  
Založba /*cf., Oranžna zbirka, 2000.
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II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
3. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI 

IN STRATEGIJAH POZABE

Vrnimo se zdaj k denominacijam. Omenili smo, da konjunkturna uspešnost pojma 
kolektivna memorija  (in drugih podobnih medijsko razširjenih kvalifi kacij memorije, npr. 
»kulturna memorija «, »zgodovinski spomin «, »plemenski spomin«), ki se ji pač po 80. 
letih 20. stoletja, ko so študije o memoriji postale popularne, ni mogoče popolnoma izo-
gniti, s tem, ko dovoljuje poljubnost in legitimnost denominacij v zelo različnih registrih, 
zamegljuje defi niranje samega koncepta, ki celo v strožji analitični rabi zajema heterogene 
realije.

Slovenski prevajalec Mauricea Halbwachsa (Drago B. Rotar ) se je torej leta 2000, ko je 
prevajal Halbwachsovo delo Kolektivna memorija , srečal z zadrego, podobno tisti, ki je pred 
približno stoletjem spravljala v obup Émila Durkheima in druge utemeljitelje sociologije,62 
med njimi tudi Mauricea Halbwachsa. Borni in pomanjkljivi besednjak družbenih znano-
sti, ki so ga tedaj imeli na razpolago, ujet v staro mentalno zgradbo, v paradigmo natura-
listične deskripcije, je neprestano spodnašal prizadevanja analitičnega mišljenja nekaterih 
avtorjev, da bi vpeljali nov horizont, nov slovar  in nova mentalna orodja. Ti premiki v smeri 
diskurzivne precizacije so kajpak nujno potrebni, da bi se polje  sploh moglo dalje razvijati 
in da bi bila mogoča komunikacija navznoter, med posameznimi sektorji polja, in navzven, 
z drugimi in drugačnimi koncepti (včasih s podobnimi denominacijami, a z drugo vsebino). 
Seveda pa jih nikdar ni mogoče izvesti brez neprijetnih stranskih učinkov in korekcij neka-
terih preteklih izbir in akcij, ki niso bile dovolj premišljene.63

62   gl. tudi Duvignaudov predgovor v M. HALBWACHS, , op. cit., 2001; v izvirniku J. DUVIGNAUD, Préface, v M. Hal-
bwachs, La mémoire collective. Pariz, PUF (2. izdaja), 1968, str. V–XV (v slovenskem prevodu D. B. Rotarja, Predgovor, 
v Kolektivna memorija / spomin. Ljubljana, Studia humanitatis, 2001.

63   Pri prevodu našega dela se je v slovenskih prevodih že ustaljeni pojem »spomin « (žal slovenščina nima dveh izrazov, 
ki bi ustrezala francoskima mémoire  in souvenir) izkazal za nezadostnega, da bi označil niz semantičnih odtenkov. Zelo 
hitro je dobil status  tistega, čemur bi Gaston Bachelard  rekel verbalna ovira . Slovenskega prevoda tako ni bilo mogoče 
vključiti v kompatibilne terminološke sisteme Halbwachsovih prevodov v druge jezike (ki so, ne gre pozabiti, bili tu pred 
našim) in ki za kolektivno memorijo vsi po vrsti uporabljajo drug pojem kot za individualni spomin. Predvsem pa je 
treba omeniti, da Halbwachsova konceptualizacija kolektivne memorije prej spominja na Saussurovo jezikovno shemo, 
kakor na binarne dihotomije (npr. realno-imaginarno , družba -posameznik ipd.). Omenjena nezadostnost pojma velja 
vsaj za slovenske prevode del, ki izhajajo iz francoske intelektualne tradicije  (taka sta pri Studia humanitatis prevoda A. 
Leroi-Gourhan a in Françoise Zonabend ), premisliti in natančneje uskladiti pa bi morali slovensko terminologijo tudi 
s pojmovnimi aparati, ki povzemajo terminologijo memorije iz drugih jezikov (na primer prevod Jacka Goodyja pri isti 
založbi) in pri tem ne pozabiti, da vsi po vrsti – naj avtorji študij, prevodov in uvodov vedo ali ne – izhajajo iz terena, 
ki ga je prvi razgrnil prav Maurice Halbwachs . Na precej neproblematizirano in neelaborirano rabo pojma »spomin« 
naletimo tudi v tistih nekaj temeljitejših originalnih delih slovenske produkcije (tu je domala vse, kar uspemo izbrskati 
zanimivega, vezano na enega samega avtorja, Boruta Brumna, ki se je ukvarjal s problematiko oralne memorije in njene 
transmisije; gl. B. BRUMEN, op. cit., 1995, 2000). Če sledimo Halbwachsovi konceptualizaciji natančno in korektno, 
opazimo, da je ena od pomembnih demarkacij za razumevanje njegovega dela tista med posameznimi individualnimi 
spomini (souvenirs), ki jih družba imponira posamezniku (gre za fragmente in podobe, mnezične recidive, ki ostanejo od 
dogodka, od objekta ali srečanja z objektom) in kolektivno memorijo (mémoire collective), ki je arzenal vseh odloženih 
spominov določene skupine ali širše skupnosti, ki čakajo na priklic, ergo nekakšen zbir latentnih spominov skupnosti, 
povezan v koherentno celoto memorije. Je pa tudi neke vrste determinanta partikularne družbene skupine, znotraj katere 
posamezniki aktivno posegajo v spominsko skladišče memorije. Bralca prosimo, da ima v mislih to distinkcijo tudi, ko 
bere prevedene tekste, ki zadevajo to problematiko in ki so izšli pred našim prevodom. Vsekakor so to le osnovni ter-
minološki nastavki. K problematiki prevoda, natančneje rečeno, k antropologiji prevoda in k problematiziranju učinkov 
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Razloček med kolektivno memorijo in individualnimi spomini, ki aktivno participirajo 
v njej, je eden od konstitutivnih elementov Halbwachsove konceptualizacije, zato se je po-
trebno, preden povemo kaj več o teh pojmih, na kratko ustaviti pri denominaciji. Medtem 
ko se bo frankofoni bralec srečal z referenčnima pojmoma mémoire  collective64 in souvenir, 
ki ju prevajamo kot kolektivna memorija  (včasih pač tudi družbena memorija ) in spomin , se v 
anglosaških tekstih promovirata pojma social memory in individual memory.65 V italijanskih 
delih naletimo na pojma riccordo (v konceptualno  manj elaboriranih delih memoria  indivi-
duale) in memoria collettiva,66 znotraj nemških študij pa na centralnem mestu stojita pojma 
Gedächtnis  in Errinerung.67 

neustreznih prevodov, se bomo zagotovo še vrnili ob kaki drugi  priložnosti. Prav tako se bo treba še vračati k slovenski 
artikulaciji nekaterih procesov, ki jih memorija  suponira (med njimi k prepoznavi, k spominjanju, k zapominjanju, k 
prepoznavi, k priklicu, h komemoraciji idr.) in jih spraviti v razmerje z ustreznimi termini v študijah, napisanih v drugih 
jezikih. Cum grano salis pripomnimo, da dela, ki obravnavajo mnemotehnične prakse  in nekatere od njihovih družbenih 
učinkov, izhajajo predvsem iz anglosaške produkcije (avtorji Frances A. Yates , Mary Carruthers , Patric. H. Hutton  idr.), 
medtem ko francoski avtorji poudarjajo predvsem družbeno-zgodovinsko genezo memorije, procese transmisije ter njene 
sinhrone, kontekstualne sociološke aspekte. 

64   Naj tu zapišemo tudi, da Halbwachs  večkrat sinonimno uporablja sintagmi mémoire  collective in mémoire sociale; zdi 
se, da je to drugo sinonimno rabo anglosaški svet paradoksno povzel kot »svojo« diff erentio specifi co in prek nje utemeljil 
»svoje« polje  preučevanja memorije.

65   Gl. denimo objektivacijo Jamesa Fentressa in Chrisa Wickhama v prvem stavku Predgovora k Social memory, 1992, str. 
ix: »To knjigo smo imenovali Social memory, da bi njen predmet postavili nasproti individualnemu spominu«; ali na 
primer utemeljitev zgodovinarja Petra Burka, ki pristaja na termin social memory (družbeni spomin ), ki se je – tako 
pravi – pojavil (!) v zadnjem desetljetju in ki naj bi po njegovem združeval kompleksen proces selekcije in interpretacije 
v eni sami preprosti formuli in bi naj poudarjal homologijo med različnimi načini, na katere je preteklost zabeležena in 
zapomnjena (recorded and remembered). Če uporabljamo gornji termin, smo po njegovem mnenju v nevarnosti, da bi 
konkretizirali (materializirali) koncept . Po drugi  strani pa smo, če ga zavrnemo, v nevarnosti, da ne opazimo različnih 
načinov, na katere določena skupina  vpliva na ideje  posameznikov (gl. P. BURKE , Varieties of Cultural History. Cam-
bridge, Polity Press, 1997, str. 45 in History as Social Memory, v T. Butler (ur.), Memory. Oxford, Blackwell, 1991, str. 
100-113). Paul CONNERTON  sicer uporablja pojem social memory (gl. delo How Societies Remember. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1989), vendar izrisuje distinkcijo na povsem drugi ravni, razlikuje med social memory 
(particular memory), ta memorija  naj bi zadevala le tisti set družbenih spominov, ki odrejajo in legitimirajo prezentni 
družbeni red , pri čemer je implicitna predpostavka, da soudeleženci tega reda imajo skupno memorijo, in memory as 
such, pri kateri je memorija širši, ves, tudi nezavedni, potencial vednosti o preteklosti, posameznikova izkušnja sedanjosti 
pa naj bi bila odvisna od njegovega poznavanja preteklosti. Oba pojma bi sicer mogli navezati na Halbwachsova souvenir 
in mémoire , vendar je potrebno posebej poudariti, da dihotomija med pojmoma (kakor tudi poenostavljena binarnost na 
ravni odnosov posameznik-skupina), prenos teže na nosilce spominov in ne na relacijsko funkcijo spominskega veziva 
med njimi ter poudarek na nezavednem impaktu memorije in ne na aktivni vlogi zavednega posameznika v njej, niso 
posebno blizu Halbwachsovim spoznanjem. V nadaljnje subdivizije memorije (za primer povejmo le, da Connertonova 
subdivizija vzpostavlja tri kategorije: personal, cognitive in social-habit memory; klasifi kacija , ki ni brez sorodnosti z Ber-
gsonovo tipologijo), ki so znotraj vseh produkcij domala neštete, se na tem mestu ne bomo spuščali. 

66   Gl. pregledni članek F. LUSSANA , Memoria e memorie nel dibattito storiografi co. Studi Storici, oktober–december 
2000, letn. 41, str. 1047–1081.

67  Gl. dela kot so: A. ASSMANN  in D. HARTH  (ur.), Mnemosyne: Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. 
Frankfurt na Majni, Fischer Taschenbuch Verlag, 1991; A. ASSMANN, Construction de la mémoire nationale. Une brêve 
histoire de l’idée allemande de Bildung. Pariz, Éditions de la MSH, Pariz, 1994. (izvirnik: Arbeit am nationalen Gedächtnis. 
Frankfurt na Majni, Campus Verlag, 1993); K.E. MÜLLER  in J. RÜSEN , Historische Sinnbildung-Problemstellungen, 
Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien, Reinbek,1997; H.D. KITTSTEINER, Gegen die Post-
moderne fragmentierung der Geschichte – für eine neue ‘Grosse Erzälung‘. Th esen, v Divinatio (dossier: L’histoire face 
aux défi s des changements et de la mémoire), Sofi a, MSH, 2001.
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Z epistemološkega zornega kota je izredno zanimivo slediti horizontu misli in dis-
kusij, ki so svoje kvalitativne zgostitve usmerile v poskuse defi niranja pojmov, v katere pa, 
žal, nimamo ne prostora ne časa vstopiti. Gre za defi niranje pojmov, kakršni so »memori-
ja «, »spomin « (a tudi »zapominjanje«, »spominjanje «, »priklicevanje v spomin«) in še pred 
tem, dveh polisemičnih terminov »mentaliteta «68 in »imaginarij «69 (ki ga ne gre zamenjeva-
ti z »imaginacijo«). Hkrati pa se moramo – brez odvečne ohlapnosti ali nepreciznega me-
taforiziranja v mišljenju70 – zavedati, da imajo ti pojmi izredno moč evokacije sentimenta, 
ki se lomi skozi ideološko prizmo sedanjosti. Prav ta pa je deloma tudi zaslužna za njihovo 
širšo uveljavitev. 

Frekventnosti pojava sintagme kolektivna memorija  v zadnjem desetletju ne gre jemati 
ločeno od konteksta družbeno-političnih dogodkov v Vzhodni in Srednji Evropi. Eden 
od učinkov tega dogajanja je preusmeritev interesnega zanimanja na manjše skupnosti in 
njihove identifi kacijske procese. Ta velika transformacija  in obrat k doslej spregledanim, 
marginalnim skupnostim, sta s seboj prinesla nastavke za redefi niranje temeljnih zgodo-
vinskih premis, posegla sta v temeljne podmene historiografskih režimov in v načine pre-
zentiranja preteklosti.71 Poleg aktualne družbeno-politične situacije pa je tu še razvoj  raču-
nalniške tehnologije v zadnjih desetih letih, ki je uspel na ekskluziven in s tem kajpak tudi 
na reduktivističen način  aktualizirati memorijo (virtualna memorija  predstavlja podaljšano 
artem memoriae artifi cialis, nekakšno sodobno simulirano memorijo). Način organiziranja 
podatkov v teh virtualnih svetovih pa za tistega, ki je sposoben nekoliko daljšega kontinu-
iranega diahronega mišljenja in ki pozna velike antične in kasnejše sisteme memorije (tipe 
mnemotehnik; bazično temelječe na dveh koncept ih krajev in podob, loci  et imagines), na 
nivoju operacionalizacije pravzaprav ne prinaša veliko novega. Lahko bi celo rekli, da je ek-
sploatacija mnemoničnega sistema v virtualnih kozmosu v primeru z velikimi renesančnimi 
sistemi pred odkritjem tiska (tako npr. sistema Giordana Bruna) pravzaprav le njihova teh-
nizirana mimesis (epistemične novosti, ki naj bi jih uvajale nove tehnologije, je bržčas treba 
iskati drugje).

68   Zapišimo, da je koncept  kolektivne memorije pravzaprav mobiliziral del že razpoložljive teoretske in pojmovne mreže, 
ki so jo različni avtorji v zadnjih tridesetih letih skušali spraviti pod okrilje pojma mentalitete. Za primerjavo gl. slovenski 
prevod članka J. LE GOFFA o mentalitetah: Les mentalités. Une histoire ambiguë, v J. Le Goff  in P. Nora (ur.), Faire de 
l’histoire III: Nouveaux objets. Pariz, Gallimard, Folio Histoire, str. 106–129 (v slovenskem prevodu Draga B. Rotarja, 
Mentalitete. Dvoumna zgodovina. Monitor ISH, 2001, letn. III, št. 1–2, str. 173–185). Gl. tudi geslo o mentalitetah J. 
REVELA, « Febvre, Lucien », « Foucault, Michel », « Mentalités » in « Outillage mental», v A. Burguière (ur.) Diction-
naire des sciences historiques. Pariz, PUF, 1986, str. 279–282, 290–292, 450–456 in 497–498; in teksta DUBYJA (L‘his-
toire des mentalités, v L’histoire et ses méthodes, Encyclopédie de la Pléiade, Pariz, str. 937–966, 1961) in CHARTIERJA 
(Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Trajectoires et questions. Revue de Synthèse, 1983, letn. III, št.112, str. 
277–308). 

69   Gl. E. PATLAGEAN, L‘histoire de l‘imaginaire, v J. Le Goff , R. Chartier in J. Revel (ur.) La nouvelle histoire. Pariz, Retz 
CEPL, 1987, str. 307–325.

70   Problematičnost metaforičnih oblik izražanja v analitičnem procesu mišljenja je opazil že sam Maurice Halbwachs . 
Tako se tretje poglavje knjige Kolektivna memorija  z naslovom »Kolektivna memorija in zgodovinska memorija« začenja 
z besedami: »Nismo se še navadili govoriti o memoriji kake skupine, niti metaforično ne«. 

71   Gl. npr. W. M. Johnston , Postmodernisme et bimillénaire, le culte des anniversaires dans la culture contemporaine. Pariz, 
PUF, 1993 .
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Kaj pravzaprav pomeni uporabljati pojem kolektivne memorije danes v Franciji,72 
osemdeset let po prvi Halbwachsovi študiji na to temo in četrt stoletja po ponovni inavgu-
raciji tega koncepta, ki sta jo izvedla Pierre Nora  in Jacques Le Goff  73 v okvirih francoskega 
buma »nove zgodovine« sredi 70. let. Vprašajmo se, kakor se sprašuje Marie-Claire Lava-
bre , katere fenomene označuje sintagma danes.74 

Sintagma kolektivna memorija  v najbolj običajni rabi na ravni reprezentacij napotuje 
na skupno memorijo (mémoire  partagée), na skupaj doživete pretekle dogodke določene sku-
pnosti, bodisi ožje (družina , društvo, vas itn.), bodisi širše (nacija , večja organizacija ). Vendar 
hkrati označuje tudi »zgodovino« ali tisto, kar se še vedno imenuje »zgodovinska memorija «, 
ki seveda raste iz iluzije, da se preteklost lahko vrne v sedanjosti. Kljub iluzornosti pa tako poj-
movanje zagotavlja permanentnost velikih kolektivnih mitologij. Druga mobilizacijska oblika 
kolektivne pripadnosti (i. e. udeležbe v kolektivni memoriji) je »nacionalna memorija«, znotraj 
katere se skriva fond podatkov, ki selektivno določa in standardizira pomembnejše opornice, 
na katerih naj bi temeljila podoba določene nacije: sem spada tisti inventar (od kronoloških 
mejnikov pa do legend, literarnih ikon in nacionalnih herojev), ki ga najdemo v šolskih in 
drugih didaktičnih priročnikih. Njegova primarna funkcija je ohranjati transmisijo memorije 
na prihodnje generacije in vpeti akterje v komemorativne in ritualne prakse .75

Halbwachsov intelektualni program, recepcija  njegovih del

Raziskave družbene morfologije in statistika . Dela Mauricea Halbwachsa so struktu-
rirana in artikulirana okoli dveh osi raziskovanja: na eni strani se z vstopom v Durkheimov 
krog (ok. leta 1905) posveti študiju družbene morfologije, torej analizi materialnih sub-
stratov družbene razslojenosti in prostorske distribucije specifi čnih populacij.76 S pomočjo 
empiričnih raziskav in statistike še posebej intenzivno raziskuje problematiko delavskega 
razreda (analize habitata, porabe, načinov življenja, gospodinjstva idr.; temu se posveča zla-
sti med letoma 1908 in 1924). V teh študijah skuša na primer defi nirati, na kakšen način  
družbene skupine prevajajo svoje načine mišljenja (kolektivne reprezentacije ) v fi zičnem 
prostoru (denimo v habitatu) in v socialnem prostoru (denimo prek tipov porabe ipd., 

72   O Sloveniji se pač tega niti spraševati ne moremo, ker omenjenega termina, prvič, kot intelektualnega toposa pravzaprav ne 
poznamo, in drugič, ker je tam, kjer so ga vendarle udomačili (vernakularizirali kot »zgodovinski spomin «, kot »družbeni« 
ali »kulturni« spomin« ipd.) distinkcija med naturalističnim common sense in strožjo konceptualno  ravnijo povsem neperti-
nentna in zabrisana. Pojem je vpeljan bodisi kot metaforični substitut za koncept , bodisi kot ekskluzivna »totalnost«. Funk-
cija njegove rabe je torej prejkone kolonizatorska, kar je v popolnem nasprotju z njegovo strogo terminološko semantiko.

73   P. NORA, J. LE GOFF, op. cit., 1974.
74   M. C. LAVABRE, Maurice Halbwachs et la sociologie de la mémoire. Raison présente - Mémoire et histoire (tematska 

številka), 1998, št. 128, str. 47–56, tukaj str. 48 sq.
75  Ibidem.
76   Durkheimova defi nicija  družbene morfologije iz leta 1898 pravi: »Družbena morfologija  je znanost , ki preučuje druž-

beno življenje, temelječa na substratu, ki je determiniran tako po svoji obliki kakor po svoji velikosti. Konstituirajo ga 
množica  posameznikov, ki sestavljajo družbo, način , kako so razporejeni na ozemlju ter narava  in konfi guracija stvari vseh 
vrst, ki zadevajo kolektivna razmerja«; gl. E. DURKHEIM , op. cit., 1898, str. 520–521.
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ne nazadnje tudi ali predvsem prek skupne memorije). Na drugi  strani pa se je na začetku 
dvajsetih let resneje lotil študija nekaterih problematik, ki jih je kasneje elaboriral v treh te-
meljnih delih o kolektivni memoriji. Po Durkheimovi smrti je Halbwachs  celo napisal delo, 
v katerem ovrednoti opus samega Durkheima.77

Pri družbeni morfologiji je Halbwachsa zanimalo predvsem liminalno področje druž-
benih reprezentacij med ruralnim in urbanim načinom življenja, ki se ga je Durkheim  ko-
maj dotaknil. V delu Les causes de suicide (1930) ga je vpeljava teh dveh parametrov celo 
pripeljala do zanimivih rezultatov, ki so pokazali, da so populacije v velikih urbanih aglome-
racijah neprimerno bolj nagnjene k samomoru, kakor spokojna vaška okolja. Halbwachsova 
dela v zvezi z družbeno morfologijo, denimo njegovo Morphologie sociale (1938), je treba 
brati kot poskus razmejitve od »človeške geografi je« na eni strani (determinizma okolja 
Friedricha Ratzela), na drugi  strani pa v luči diskusije z nekaterimi socialnimi zgodovinarji 
(posebno z Vidalom de la Blacheom in Lucienom Febvrom), ki so zagovarjali podobno, a 
nekoliko omiljeno tezo, da okolje človeku zgolj omeji diapazon možnosti. 

Slika : Prvi izdaji Halbwachsovih del Les cadres sociaux de la mémoire  iz leta  in
Morphologie sociale iz leta . (Vir: Wikipedia, avtorske pravice potekle.)

77   M. HALBWACHS , La doctrine d‘Émile Durkheim. Revue philosophique de la France et de l’Étranger, 1920, letn. 85, št. 
3, str. 353–411. 
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Obstaja pa še tretji Maurice Halbwachs , ki se je poleg ukvarjanja s kolektivno psiho-
logijo, sociologijo, zgodovino in etnologijo posvečal tudi kvantitivnim metodam v druž-
benih znanostih (včasih tudi skupaj s prijateljem Françoisom Simiandom). V številnih 
svojih delih je uporabljal statistična orodja in na to temo napisal celo epistemološko re-
fl eksijo.78 Bil je aktiven član raznih francoskih in mednarodnih statističnih organizacij. 
Poleg pripisovanja izjemno velikega pomena (nenadomestljivosti) statističnim metodam 
v družbenih znanostih (del evforije lahko pripišemo duhu časa, vendar se zdi, da Hal-
bwachsa to ne zadeva), pa je vendarle opozarjal na to, da analiza  statističnih podatkov 
zahteva precizno vrednotenje v okviru družbenega konteksta in zavračal sleherno apli-
kacijo matematičnih enačb verjetnostne teorije in simplifi ciranih oz. fi ktivnih grafi čnih 
obrazcev na človeški faktor.79 

Skratka, v nasprotju z Durkheimom, ki je svojo sociološko teorijo razvil na podlagi 
regularnosti in nespremenljivosti, je Halbwachs  poudarek prenesel na variabilnost in pro-
žnost; ni zanikal obstoja regularnosti, temveč jih je imel za neločljive od variacij. S tem, da je 
spremljal odstopanja od povprečij, je uspel pokazati, kako so zelo različne skupine delavcev 
spojene v isti dohodkovni kategoriji, in tudi, da stojijo za enako stroškovno strukturo raz-
lični dohodki, velikosti družin ali tudi poklici.

Halbwachs  je poskušal misliti tri kategorije, skupino, razred  in družbo, istočasno. Kate-
gorije, ki jih ni mogoče zreducirati ne na zbirko njihovih članov ne na preprosto  akumulaci-
jo vzrokov in učinkov, neodvisnih drug od drugega. Hotel je identifi cirati oblike statistične 
analize, ki bi bile kompatibilne s tema dvema nujnostnima pogojema. To ga je privedlo do 
tega, da je zavrnil hipoteze o »povprečnem človeku« (homme moyen), ki jih je postavil znani 
belgijski statistik François  Quételet; še več, zavrnil je vse hipoteze, ki zadevajo posameznika 
kot zastopnika enkratnega »normalnega tipa« (teorija  povprečnega človeka): individuumi 
imajo svoje lastne značilnosti  in to, kar je pomembno, ni zgolj to, kar jih označuje, temveč to, 
kar označuje družbene skupine, znotraj katerih se te značilnosti pojavljajo. 

Zelo narobe bi bilo – in to se skozi branje teh drugih Halbwachsovih niansiranih del 
zelo dobro vidi –, če bi njegove opredelitve individualne  memorije brali redukcionistično in 
poenostavljeno kot preprosto  postavljanje posameznika nasproti družbi ali celo kot zanika-
nje individualne memorije. Halbwachsa so ta eksaktna in detajlna spoznanja pripeljala od 
tega, da je zavrnil vsakršno razčlenitev vzrokov v posamične, družbeno neodvisne ali hie-
rarhizirane vzroke, do precizne razčlembe tega, kar je sam imenoval sistem  vplivov (système 
d’infl uences). V svoji študiji o samomoru je prišel tudi do spoznanja, da je nemogoče ločeno 
preučevati vpliv religije in faktorjev, ki jih določajo različne situacije, bodisi družinska in 
politična, bodisi ekonomska in geografska.

78   Skupno delo M. HALBWACHSA in M. FRECHETA iz leta 1924 z naslovom Le calcul des probabilités à la portée de 
tous. Pariz, Dunod .

79   Gl. članek M. OLIVIERA, Raison statistique et raison sociologique chez Maurice Halbwachs. Revue d’Histoire des 
Sciences Humaines, 1999, št. 1, str. 68 sq., o Halbwachsovem delovanju na tem področju.
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Raziskave kolektivne memorije in njihove recepcije. Pri 48 letih, po daljšem ekskurzu 
v socialno morfologijo (po objavi dela Les cadres sociaux de la mémoire  1925), se Maurice 
Halbwachs  vrne k dvema temama, k memoriji in času, ki ju sicer, četudi konceptualizirani 
na povsem drug način , najdemo pri njegovem prvem učitelju Henriju Bergsonu.80 Tri po-
membnejša dela, ki nas na tem mestu še posebej zanimajo, so naslednja:

• 1925: Les cadres sociaux de la mémoire  (Družbeni okviri  memorije)
•  1941: La topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte. Étude de 

mémoire  collective (Legendarna topografi ja evangelijev v Sveti deželi. 
Študija o kolektivni memoriji)

• 1950: La mémoire  collective (Kolektivna memorija )

Skicirajmo na kratko njihove osnovne teze in njihovo recepcijo.

I. Družbeni okviri  memorije. Knjiga, ki jo Mary Douglas  v spremni besedi k drugemu 
ponatisu angleškega prevoda Th e Collective Memory81 označi za »programsko in manife-
stno delo«,82 zaseda osrednje mesto v intelektualni zapuščini našega avtorja.83

Že v prvih vrsticah dela Maurice Halbwachs  zapiše trditev, ki poslej zakoliči teren: 
»Obstajajo kolektivna memorija   in družbeni okviri  memorije… in v tolikšni meri, kolikor 
se našemu individualnemu mišljenju uspe namestiti v te okvire in se udeležiti te memorije, 
se je zmožno spominjati«. V Družbenih okvirih memorije se zastavljata dve vprašanji: se 
preteklost ohranja v individualnih spominih, ali je nenehno rekonstruirana le prek se-
danjosti? Naj imamo memorijo za atribut individualnega, ali so skupine tiste, ki s tem, 
da podeljujejo svojim pripadnikom okvire in orientacijske spominske točke, avtorizirajo 
spomin ? Prav ti dve vprašanji vodita avtorja v vpeljavo koncepta kolektivne memorije, ki 
ga je pozneje dodelal in nam ga zapustil. 

Avtor v prvem delu knjige loči sanje od memorije. Ločnico potegne skozi družbeno 
funkcijo in operacionalizacijo posameznega fenomena; sanje tako prek branja Freuda84 
označi za individualne  fragmente izkušenj, ki jim manjka regularnost in organizacijska 
struktura , medtem ko memoriji pripisuje kolektivno oz. družbeno kohezivno funkcijo. 

80   Po mnenju Csabe Pléha sta oba, Bergson in Halbwachs , četudi sta njuna nazora različna, uporabila memorijo kot instru-
ment, da bi presegla pozitivistično-materialistični Weltanschauung ; prvi skuša dokazati neodvisnost individualne  zavesti, 
drugi  pa primarnost in moč kolektivnih reprezentacij. Gl. C. PLÉH, Remembering the Collective Memory of Maurice 
Halbwachs. Semiotica, 2000, letn. 128, št. 3–4, str. 435–443.

81   M. DOUGLAS, op. cit., 1980, to je druga angleška izdaja; prva angleška izdaja je iz leta 1956.
82   M. DOUGLAS , op. cit. 1980, str. 264.
83   Halbwachs  je v intervjuju z ameriškim sociologom Earlom E. Eubankom leta 1934 omenjeno knjigo označil za »doslej 

svoje najpomembnejše delo« (tedaj Legendarna topografi ja evangelijev v Sveti deželi in Kolektivna memorija  seveda še nista 
izšli, zadnja je bila izdana postumno; tako lahko iz izjave bržčas razberemo bolj to, da je problematika memorije tisto, v 
kar je vlagal največ naporov in kar je treba imeti za njegovo življenjsko delo). Cf. D. KÄSLER, Sociologische Abenteuer. 
Opladen, Westdeutscher Verlag, 1981, str. 131.

84   Gl. tudi izredno zanimiv članek P. H. HUTTONA, Th e Art of Memory reconceived: from Rhetoric to Psychoanalysis. 
Journal of the History of Ideas, 1987, letn. XLVIII, št. 3, julij–september, str. 371–392, o analognih prijemih in iskanju 
clavem univeralis znotraj različnih épistémè pri dveh velikih mnemonikih: Giambattistu Vicu in Sigmundu Freudu.
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Sanje so tako po Halbwachsu edini kraj, kjer človeška izkušnja ni neposredno pogojena 
z družbenim kontekstom in strukturo. Celo avtobiografska memorija , ki jo Halbwachs  v 
Kolektivni memoriji označi kot navidezno nasprotje zgodovinske memorije in pri kateri se 
zdi, da je posameznik vpleten v neke povsem zasebne ali celo intimne časovne in prostor-
ske izkušnje, brez opore v družbeni mreži, znotraj katere je te izkušnje mogoče deliti, naj 
ne bi bila mogoča.

Analiza, ki sledi, preiskuje družbene temelje individualnih spominov in kolektivne 
memorije. Razvije se na treh nivojih: na ravni družine, na ravni družbenih razredov in 
na ravni globalnih družb. Če beremo natančneje, opazimo, da Halbwachs  večkrat upo-
rablja pojem »skupina « (le groupe) na mestih, kjer bi pri Durkheimu pričakovali pojem 
»Družba« (z veliko začetnico – Société). Skupina, ki v Družbenih okvirih memorije zaseda 
mesto nosilke memorije, omejene v prostoru in času, je tudi sicer med najpomembnejši-
mi Halbwachsovimi koncepti. Oglejmo si na kratko tri skupine, ki jih v omenjenem delu 
analizira.

Družina. Družina za Halbwachsa ni le združenje posameznikov, ki imajo skupna 
čustva in so povezani s sorodstvenimi vezmi. Vsaka družina  reproducira pravila in navade, 
ki niso odvisne od nas, ki so obstajale že pred nami in ki določajo naše mesto. Mož in žena 
imata, če se zavedata ali ne, med seboj in v zvezi s svojimi otroki izdelana pojmovanja o 
tem, kar naj bi bila njuna vloga. Ta pojmovanja, ki niso odvisna le od njunega individualne-
ga okusa, sta nasledila od občega pojmovanja družine. Vzgoja otrok je predvsem podrejena 
implicitnim normam. Družina strukturira memorijo otrok prek vlog, ki so bile igrane prej 
in ki jih odrasli člani te družine še naprej izvajajo pred očmi svojih staršev. Brez te življenj-
ske skupnosti, ki konstituira družino, bi spomini, kakor nam zatrjuje Halbwachs , izginili.

Razred. Halbwachs  v L’Esquisse d’une psychologie des classes ouvrières (Oris psihologi-
je delavskih razredov, 1938) primerja kolektivno mentaliteto kmetov in delavcev. Delavci 
konstruirajo svojo (skupinsko) memorijo okoli spominov, ki jim krepijo občutke, da se 
ne udeležujejo drugega kolektivnega življenja in da so stalno odmaknjeni od njega. V to-
varnah in rudnikih izvršujejo ukaze, sami pa ne ukazujejo. Opravljajo delo, pa ne igrajo 
nobene vloge pri ekonomskih odločitvah itn. Če se kmetje prav tako iz svoje perspektive 
zavedajo, da so odmaknjeni od modernega življenja, pa vendarle sebe, za razliko od de-
lavcev, pojmujejo kot predstavnike neke legitimne tradicije . Ta reprezentacija determinira 
njihovo navezanost na zemljo, na hišo in na vas.

Globalna družba . Globalna družba je horizont, na katerega Halbwachs  nato prestavi 
svoja dotedanja razmišljanja. Zanj materialne oblike skupin odsevajo, a tudi oblikujejo 
preokupacije vsakega od njihovih pripadnikov. To, kar Halbwachs imenuje »materialna 
oblika skupine«, označuje način , na katerega populacija zaseda ozemlje; na primer raz-
rez  mesta  na četrti, ki korespondirajo z različnimi družbenimi razredi ali z različnimi 
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ekonomskimi dejavnostmi. Halbwachs meni, da ta oblika strukturira najpomembnejše 
kolektivne reprezentacije , ki si jih skupina  ustvarja o sebi, še zlasti »kolektivne spomine« 
(les souvenirs collectifs; na primer: vstaja v ljudski četrti, izginotje tradicionalnega trga ipd.). 
Halbwachs v neki drugi  razsežnosti, v nekem drugem delu (Legendarna topografi ja evange-
lijev v Sveti deželi, 1941), kakor bomo kmalu videli, aplicira to razmišljanje na zgodovino 
krščanske civilizacije.

Z zanimanjem sta izid knjige spremljala dva človeka: socialni psiholog Charles Blon-
del in zgodovinar mentalitet Marc Bloch , ki je ob tej priložnosti napisal daljše kritično, a 
pretežno naklonjeno poročilo.85 Opozoril je na nevarnost sposojanja terminov iz individu-
alne  psihologije, ob katerih se nemalokrat vse preveč preprosto  pritakne pridevnik, ki jih 
kvalifi cira za »kolektivne« (omenja tudi druge primere: représentations collectives, mentalités 
collectives, conscinece collective, mémoire  collective). Kljub tej kritiki pa je bil Marc Bloch pri-
pravljen prevzeti sintagmo mémoire collective in analizirati kmečke navade znotraj okvirov 
tega »interdisciplinarnega termina« (torej gesta, ki je bila povsem v duhu strasbourškega 
kolegijalnega univerzitetnega okolja). Blondel je ob knjigi zapisal, da gre za »pomembno 
demostracijo uslug, ki jih sociologija  lahko nudi psihologiji«, na nekem drugem mestu pa, 
da »je v interesu obeh, če bi se homo sociologicus pridružil homo psychologicus v galeriji ab-
strakcij«. Te izjave so seveda svojevrsten defi lé drobnih naklonjenosti in pokroviteljstev, ki 
jih danes prejkone beremo z zadostno distanco, in seveda niso botrovale nikakršnim zbli-
žanjem obeh disciplin. Halbwachs  na večino kritik  podrobneje odgovarja precej kasneje, v 
Kolektivni memoriji, delu torej, ki je izšlo šele po njegovi smrti.

 
Družbenim okvirom memorije sta sledili dve deli, v katerih avtor na podlagi različnih 

primerov dodeluje svojo konceptualizacijo: leta 1939 La mémoire  collective chez les musi-
ciens (Kolektivna memorija  pri glasbenikih), leta 1941 pa že omenjeno delo Legendarna 
topografi ja evangelijev v Sveti deželi. 

II. Legendarna topografi ja evangelijev v Sveti deželi. Študija o kolektivni memoriji. 
Gre za briljantno zgodovinsko-sociološko delo, ki na podlagi različnih pričevanj (romar-
jev, križarjev, kristjanov idr.) preučuje premeščanje v prostorski infrastrukturi Novega Te-
stamenta. Študija pomeni zasuk Halbwachsove perspektive, premik v razmerju do snovi in 
predmeta preučevanja, ki ga Jean Duvignaud 86 imenuje usmeritev h »konkretnem«, obe-
nem pa je to analiza  spacializacije; analiza materialnega prostora kot pogoja možnosti za 
vzpostavitev permanentnih okvirov memorije. Skozi prikaz nezanesljivosti in problema-
tičnosti memorije v samem aktu prostorske lokalizacije posamičnih (kolektivnih) spomi-
nov, katerih nosilci so pripadniki posameznih skupin, avtor v detajlih pokaže, kako so vsi 
ti opazovalci-poročevalci ob obiskih Svete dežele krajini vsilili svoje projekcije, za katere so 

85   M. BLOCH , Mémoire collective, tradition et coutume: À propos d’un livre recent. Revue de Synthèse Historique, 1925, 
št. 40 (nova serija 14), str. 73–83, tukaj 73 sq.

86   Gl. njegov »Predgovor« v M. HALBWACHS,  op. cit., 2001 [1950].
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sami mislili, da so zgolj deskripcije dežele. Pokaže tudi, da so tisti komentatorji, ki so hote-
li najti povezave  med Starim in Novim Testamentom, večino svetih krajev »odkrili« v bližini 
krajev Starega Testamenta. Medtem ko je vernik prepričan, da so v Evangelijih zapisane 
večne resnice, pri čemer naj bi se bili najpomembnejši dogodki materializirali na natančno 
določenih krajih (Tiberijsko jezero, Sionski grič itn.), Halbwachs pokaže, kako te »večne« 
resnice variirajo od generacije do generacije, pri čemer vsaka izbere svoja preferenčna me-
sta  v Evangelijih, ki korespondirajo z različnimi krajevnimi točkami. V nadaljevanju dela, 
po tem zanimivem ekskurzu reprezentacij Svete dežele, pojasnjuje, kako reinvesticija teh 
kultnih krajev v funkciji zastavkov sedanjosti (des enjeux du présent) transformira memo-
rijo in ji hkrati zagotovi trajnost. 

III. Kolektivna memorija . Delo, katerega terminološke zagate pri prevodu v slovenšči-
no smo že omenili, je fragmentarno in lakunarno. Je nekakšen niz različnih Halbwachsovih 
replik in aide-mémoires, ki so bili redigirani v različnih obdobjih in naj bi avtorju kasneje 
služili kot podlaga  za morebitno življenjsko sintezo razmišljanj o memoriji. Zdi se, da ti 
eksperimentalni eseji, zbrani v obliki knjige eksploatirajo možnosti za nov, drugačen , bolj 
izpopolnjen konceptualni dispozitiv . Če je v prejšnjih dveh delih o memoriji Halbwachs  
najprej identifi ciral fenomen kolektivne memorije in mu odredil družbene okvire, ga nato 
prek družbene morfologije vpel v konkretni, materialni prostor  in opazoval njegove trans-
formacije, je tretje delo, Kolektivna memorija, še en korak dalje. V njem je pozornost usmer-
jena v igro interakcij, v nekakšen splet odnosov pojavljanj in zabrisov, prihajanj in odhajanj, 
priklicevanj in oddaljitev memorije v pozabo. Mesto individualne  memorije v tej igri, v tem 
mnemoničnem spletu, pa je trajektorija vsaj dveh serij kolektivne memorije.

Delo, ki je bilo prvič izdano leta 1950, torej posthumno, se na eni strani konstituira 
prek distanciranja od bergsonizma, ki je obsedal mladega Mauricea Halbwachsa (vzposta-
vljanju distanc lahko sledimo v odlomkih o zasebni izkušnji bolečine, o časovnih ritmih 
posameznih skupin, o univerzalnem časovnem okviru ipd. – vse to moramo gledati s poseb-
nim ozirom na Bergsonova spoznanja), na drugi  pa ga moramo brati tudi kot poskus odgo-
vora na nekatere pretekle pripombe in kritike (v prvi vrsti je tu treba omeniti zgodovinarja 
Marca Blocha). Halbawchs knjige ni uspel dokončati pred smrtjo (1945), tako da poleg 
mest, kjer nudi oprijemališča za svoje razumevanje odnosov med memorijo, prostorom in 
časom, ostajajo nekatera mesta  v pričujoči študiji zgolj označena. V celoti manjkata uvod in 
sklep, razprave o memoriji pri glasbenikih, ki jo v našem prevodu najdemo na koncu knjige, 
pa v prvi izdaji sploh ni bilo (izšla je leta 1939 kot poseben članek v reviji); v knjigo je bila 
vključena šele v drugi izdaji (leta 1968). Tako bi se poglavja knjige pravzaprav lahko brala 
tudi kot samostojna besedila.

Med pomembnejša mesta  v knjigi sodijo tisti odstavki, v katerih avtor govori  o razmer-
jih med generacijami, prek katerih poteka transmisija  memorije. Z drobnimi jezikovnimi 
spremembami in korekturami vsebine spominske materije se izvajajo raznotere modifi kacije 
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vednosti, katerih učinek je lahko globalna transformacija  spominskega (oz. memorijskega) 
gradiva. Eden tovrstnih pomembnejših zgodnjih premikov je bil tisti, ki je s prenosom te-
žišča v zaznavi – od mitskih izvorov in skrbi, da bi sestavili rodovne genealogije – izpeljal 
prehod s kodifi ciranjem kronoloških zaporedij in omogočil rojstvo zapisovanja analov. Dru-
gi pomembni moment za transmisijo memorije pa je kakih dvajset stoletij kasnejša cezura, 
ki se je zgodila ob izumu tiska, ob prehodu z oralne memorije87 na pisano memorijo. 

Zadnje poglavje, ki obdeluje kolektivno memorijo pri glasbenikih (dodano šele v drugi  
izdaji knjige), priča o minucioznosti opazovanj, na katerih temeljijo Halbwachsova opaža-
nja. Če avtor v Legendarni topografi ji še zasleduje materialne aspekte kot opore za družbene 
okvire memorije, se v omenjenem eseju približa veliko manj vidnemu in oprijemljivemu 
označevalnemu procesu, temelječem na abstraktnem sistemu glasbene notacije.

Recepcije del o kolektivni memoriji. Eden od načinov zasledovanja recepcij Halbwa-
chsovih del je sledenje uvodov, predgovorov in spremnih besed posameznih izdaj njegovih 
knjig.88 O dveh besedilih ( J. M. Alexandra in J. Duvignauda), ki sta prevedeni na začetku 
slovenske izdaje, si bo slovenski bralec podobo ustvaril sam. O Blochovi in Blondelovi 
konstruktivni kritiki smo že spregovorili. Nekateri avtorji Halbwachsa postavljajo ob bok 
socialnim konstruktivistom, kot sta G. H. Mead in L. S. Vygotsky idr.89 Drugi spet mu 
očitajo – in ta očitek je najpogostejši – družbeni determinizem.

Nanj avtor konsekventno in precizno odgovarja v Kolektivni memoriji (posebno v po-
glavju o kolektivni in individualni memoriji). Ko beremo to delo, se nam zdi, da očitanje 
družbenega determinizma odseva neko specifi čno mišljenje  (partikularne) znanstvene 
skupnosti, ki pravzaprav sploh ne pripada Halbwachsovemu mentalnemu redu. Zanj druž-
bena pogojenost, kolektivni resurs individualne  memorije ne pomeni determinante same 
na sebi, temveč pomeni potencial za aktivno zavest , prek katere je šele mogoča aktivna 

87   Za dela, ki se navezujejo na problematiko oralne memorije, gl. R. BASTIDE , Mémoire collective et sociologie du brico-
lage. Année Sociologique, 1970, letn. XXI, str. 65–108; M. AUGÉ ,  Les formes de l’oubli. Pariz, Éditions Payot & Rivages, 
1998; članke publicirane v reviji Cahiers de littérature orale; dober pregled bibliografi je je priložen k delu J. FENTRESS 
in C. WICKHAM , Social Memory. Oxford, Oxford University Press, 1992; tudi E. TONKIN,  Narrating our Pasts: 
Th e Social Construction of Oral History. Cambridge, Cambridge University Press, 1992; P. THOMPSON, Voices of the 
Past: Oral History. Oxford – New York, Oxford University Press (2. izdaja),1988; L. PASSERINI, Sette punti sulla 
memoria per testimonianze orali, Italia contemporanea, 1981, št. 143, str. 83–92; F. FERRAROTTI, Storia e storie di 
vita. Roma-Bari, Laterza,1981.

88   Nekatere spremne besede: J. M. ALEXANDRE, Uvod k drugi  izdaji Kolektivne memorije, 1968; J. DUVIGNAUD , 
Predgovor k drugi izdaji Kolektivne memorije: Préface, v M. Halbwachs, La mémoire collective. Pariz, PUF (2. izdaja), 
1986, str. V–XV (v slovenskem prevodu D. B. Rotarja, Predgovor, v Kolektivna memorija / spomin. Ljubljana, Studia 
humanitatis, 2001); F. DUMONT , Predgovor k drugi izdaji Legendarne topografi je evangelijev v Sveti deželi: M. HAL-
BWACHS, La Topographie Légendaire des Évangiles en Terre Sainte. Étude de mémoire collective, 1971 (1. izdaja 1941; 
druga dopolnjena izdaja z bibliografi jo in s predgovorom Fernanda Dumonta). Pariz, Presses Universitaires de France; 
A. GIRARD (1970; Predstavitev Maurica Halbwachsa v ponatisu dela Družbena morfologija ), G. NAMER  - Spremna 
beseda k ponatisu dela Družbeni okviri  memorije – najbolj izčrpna in revidirana izdaja doslej (Postface, v (ponatis) Les 
Cadres Sociaux de la mémoire. Pariz, Éd. Albin Michel, 1994, str. 299–367). Gl. tudi M. DOUGLAS , op. cit., 1980; L. 
A. COSER, op. cit., 1992.

89   Gl. D. MIDDLETON in D. EDWARDS (ur.), Collective Remembering. London, Sage, 1990.
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udeležba pri montaži kolektivnega priklicevanja memorije in tipologiziranja posameznih 
spominov. Tako imamo pravzaprav bržkone opraviti s trkom dveh mentalnih vesolij, ki 
sta sami utemeljeni na različnih konstitutivnih elementih in na različnih memorijah. Po-
stavljanje individualne memorije nasproti kolektivni za Halbwachsa ne zadošča, zanima 
ga tisto, kar pride za tem, tj. procesualnost same konstitucije memorije, diferencialna raz-
merja med posameznimi spomini in družbeno memorijo. Proces kontinuiranega uskla-
jevanja memorije posameznikov v konsenzu skupnosti; torej, katerim pogojem mora biti 
zadoščeno, da bi neka skupnost  sploh mogla rekonstruirati skupno preteklost in se člani 
v njej prepoznati?

Halbwachs  tudi ne trdi, kar mu je očital kembriški psiholog Frederick Bartlett, da 
družbene skupine pomnijo na enako dobeseden način , kakor se spominjajo posamezniki, 
in ga pri tem obsodil, da je proponent ideje  »skupinskega duha«, ki verjame v realnost  
nadosebnih mentalnih fenomenov.90 Podobno nerazumevanje Durkheimovih spoznanj, ki 
izhaja iz binarne sheme, je tudi botrovalo temu, da angleški zgodovinarji menijo, da stojijo 
»kolektivne mentalitete«, ki jih preučujejo francoski znanstveniki, zunaj individualnih in 
ne, da si jih posamezniki delijo.

Med zanimivejšimi kritičnimi bralci Halbwachsovega dela najdemo ameriškega so-
ciologa Barryja Schwartza, ki Halbwacshovo pojmovanje formativne sedanjosti pripelje z 
argumentacijo ad absurdum (ko zapiše, da v skrajni konsekvenci takega razmišljanja, kakor 
ga vpeljuje Halbwachs , razpade vsak kontinuum  in bi potemtakem današnji izraelski arhe-
ologi ne mogli prav nič povedati o Sveti deželi). Pozornost preusmeri na to, da resda lahko 
stopimo v isto reko le enkrat, vendar pa ima »vsaka reka svoje vztrajne posebnosti, ki jih ne 
deli z nobeno drugo reko«. Kolektivna memorija  tako po njem v določenem zgodovinskem 
obdobju ne more služiti kot distinktivna opora, če je preteklost percepirana kot popolnoma 
tuja. Preteklost  Schwartz vidi kot spoj kumulativne in epizodične konstrukcije, persistence 
in spremembe (persistence and change).91

Zgodovina in memorija 

Maurice Halbwachs  v verjetno najpomembnejšem, drugem poglavju dela Kolektivna 
memorija  (z naslovom »Kolektivna memorija in zgodovinska memorija«) loči med ko-
lektivno memorijo in (zapisano) zgodovino. Prvi termin, kolektivna memorija , označuje 
družbeno konstrukcijo, natančneje rečeno, različne družbene konstrukcije, saj posame-
znik lahko pripada različnim skupinam, drugi , (zapisana) zgodovina  pa se pojavlja kot 
instrumentalni izvir kulturne in politične dominacije, ki se ohranja prek institucionalnih 
interpretacij. Vidimo torej, da je po Halbwachsu selekcijski princip zgodovine en sam, 

90   F. BARTELETT, Remembering. Cambridge, Cambridge University Press, 1932.
91   Ne moremo si kaj, da nas to ne bi spomnilo na formulo iz Gestalt psihologije in kasneje na Gombrichovo shemo in 

korekcijo. Gl. B. SCHWARTZ, Th e Social Context of Commemoration: A Study in Collective Memory. Social Forces, 
december 1982, letn. 61, št. 2, str. 374–397.
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medtem ko je memorija po svoji logiki multipla, polifona. Vidimo, da je zgodovina za-
znamovana s prelomi, gubami, diskontinuitetami, nizi razlik, je slika sprememb, med-
tem ko je memorija kontinuum , ki se neprestano transformira, a vselej okoli temeljnih 
podobnosti, in ki ohranja žive sledi preteklosti, dokler se uspejo ohraniti skupine, ki jo 
vzdržujejo in skrbijo za njeno transmisijo. Skozi to izrazito atemporalnost  in ahistorič-
nost pojmovanja memorije, ki se organizira predvsem prek sedanjosti, je po Halbwachsu 
treba brati absurdnost sintagme »zgodovinska memorija«, saj ta skuša v isti koš vreči oba 
nezdružljiva koncepta. 

Če opazujemo rojstvo polja in prostor , v katerega se je v številnih študijah po Hal-
bwachsovih delih umestila memorija , lahko zapišemo, da je del konstitucijskega proce-
sa potekal prav skozi ločevanje zgodovine in memorije. Po Krzysztofu Pomianu je bila 
zgodovina  najprej vpeta v memorijo in šele kasneje je temu sledil konceptualni obrat, po 
katerem je memorija postala predmet zgodovine. Omenili smo tudi že, da tega procesa 
»odcepitve«, te distinkcije zgodovine od memorije v slovenskem zgodovinopisju še ni 
bilo, česar učinek je veliko nelagodje tako za memorije različnih družbenih skupin, na 
katere pritiska deplasirano homogenizacijsko načelo »uradne zgodovine«, kakor za ko-
herentnost zgodovine kot discipline, ki se namesto, da bi objektivirala sleherno memorijo, 
obnaša kakor da bi bila »podjetnica memorije«.92 »Od devetnajstega stoletja zgodovina 
preučuje tudi epohe, domene in teritorije, iz katerih je že pred stoletji izginila vsa me-
morije«, nadaljuje Pomian , »v vsem tem ni več odvisna od memorije. Še več, v svojih 
najnovejših plasteh kot moralna in predvsem kot humanistična in družbena znanost  se 
zgodovina emancipira od memorije tudi tam, kjer imata skupne objekte. Hote se postavi 
v njeno diametralno nasprotje.«93

Po Pierru Noraju94 si tako po – recimo temu »konceptualnem obratu« Krzysztofa Po-
miana – zgodovina , ki je močna v svoji metodi in trdna v svojih veščinah, vzame memorijo 
za objekt .95 Memorija tako usmerja k vsem oblikam prisotnosti preteklosti, ki zagotavljajo 
identiteto družbenih skupin in še posebej širše skupnosti, imenovane Nacija. Memorija 
torej ni zgodovina v tistem pomenu besede, v katerem ta teži k intelegibilnosti preteklosti, 

92   V Noirielovem pomenu besede, gl. G. NOIRIEL , Zgodovina, memorija, državljanski angažma (v prevodu T. Kramber-
ger in D. B. Rotarja). Monitor ZSA, 2009, letn. X., št. 1–2 (27/28), str. 373–377.

93   K. POMIAN , Sur l’histoire. Pariz, Gallimard–Folio, 1999, str. 332.
94   Gl. njegova članka: P. NORA , Mémoire collective, v J. Le Goff  (ur.): La Nouvelle Histoire. Pariz, Retz, 1978, str. 398–

401; Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire, v N. Zemon Davis in R. Starn (ur.), Representations - Spe-
cial Issue: Memory and Counter Memory, pomlad 1989, št. 26, str. 7–25.

95   V sedemdesetih letih je francosko zgodovinopisje  prišlo na dan s celo serijo novih pristopov in objektov za raziskovanje  
(knjiga , intelektualci , marginalci, kulinarika, jezik , mladi, telo , fi lm, mentalitete, javno mnenje , podnebje, idr.), ki so bili 
predstavljeni v treh knjigah in osvetljeni na povsem drugačen  način , kakor je bilo značilno za tradicionalistično zgodo-
vinopisje. Gl. delo LE GOFF A in NORAJA (ur.) v treh delih z naslovom Faire de l’histoire: I. Nouveaux problèmes, II. 
Nouvelles Approches, III. Nouveaux Objets, 1974.
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kakor tudi ni spomin  v ožjem pomenu besede: je prej »splošna ekonomija  in upravljanje s 
preteklostjo v sedanjosti«. Kakor pravi Jan Assmann , so zgodovinopisne raziskave ukvarja-
nja s posebno vrsto družbenih memorij, za zgodovinopisje  bi konec koncev, pravi isti avtor, 
mogli reči, da je oblika »ohlajenega spominjanja«.96 

Saul Friedländer97 v seriji del, ki poskušajo locirati memorijo, tj. zaporedje posame-
znih spominov, ki še zdaleč nimajo povsem jasnih kontur ali determiniranih vsebin, in jo 
oddeliti od uradne zgodovine, torej od tistega doktrinarnega zapisa preteklosti, ki je od-
prt za relativno nadzorljive objektivacijske procese, predlaga arbitrarno ločevanje med javno 
kolektivno memorijo (public collective memory) in historiografi jo (historiography). Vendar 
med obema procesoma, ki oblikujeta konstrukte sledov bližnje in bolj oddaljene preteklosti, 
ne vidi le kontradiktorne izključitvene funkcije, diskontinuitete, ampak ju, četudi na svojih 
ekstremnih legah povsem različna, skuša misliti kot kompleksna, prepletena in vzajemno 
pogojujoča se procesa. 

Na podoben način  Nathan Wachtel  sledi posamičnim oralnim spominom delavske 
populacije v Franciji in razpoznava jasno razliko med uradno verzijo preteklosti, vpeto v 
družbeno politični diskurz , in tisto »navadno«, ki se je spominjajo posamezni delavci. A 
prikaže tudi, da so v razvitih industrijskih družbah uradne tradicije  in druga poročila o pre-
teklosti, ki so bili izdelani za to, da legitimirajo in ohranijo institucije  in njihove voditelje, ne 
le zapirali dostop do zgodovinskega zapisa, ampak tudi selektivno pripuščali in infi ltrirali 
nekatere privatne memorije ljudi. Potemtakem gre za preplet uradne zgodovine in oralne 
memorije, ki ga je potrebno z veliko natančnostjo, z nekakšno zgodovinsko detekcijsko me-
todo, slediti, da bi ga sploh mogli ugledati in prepoznavati. Wachtel pravi: »Irreduktibilna 
originalnost osebnih spominjanj je dejansko produkt križanj različnih serij memorij«.98 

V sodobni diskusiji, ki se vrti okoli kompleksnih subtilnih in intimnih vezi  med obe-
ma pojmoma, zaseda pomembno mesto tudi Paul Ricœur , ki v obsežnem – epistemično si-
cer močno konservativnem – delu zavrača omenjeno alternirajoče pojmovanje (zgodovina , 
memorija ) in paru dodaja tretjo aktivno »fi ligransko« entiteto, pozabo. Interference med 
zgodovinskim diskurzom in diskurzom memorije zastavljajo raznotere probleme, ki jih po 
Paulu Ricœurju brez referiranja na pozabo ni mogoče misliti.99

96   J. ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis : Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München, 
Beck, 1992

97   S. FRIEDLÄNDER, When Memory Comes. New York, Farrar Straus Giroux, 1979; Memory, History, and the Exter-
mination of the Jews of Europe. Bloomington, Indiana University Press, 1993; Nazi Germany and the Jews 1933-1939. 
New York, Harper Collins, 1997. Friedländer skuša integrirati glasove pričevanj v uradno zgodovinopisje  o shoah; po-
doben pristop velja tudi za Clauda Lanzmanna, režiserja dolgega dokumentarnega fi lma pričevanj z naslovom Shoah , ki 
večkrat poudarja, da transmisija  memorije shoah, tj. prenos »izkušnje« genocida, velikokrat poteka prav prek estetskega 
pristopa, ki naj bi edini spoštoval memorijo žrtev.

98   N. WACHTEL,  Memory and History: Introduction. History and Anthropology, 1986, št. 2, oktober, str. 2–11.
99   P. RICŒUR , Passé, mémoire et oubli, v J. LE GOFF, Histoire et mémoire. Grenoble, Centre régional de documentation 

pédagogique de l‘Académie de Grenoble, 1998, str. 31–45; La mémoire, l’histoire, l’oubli. Pariz, Seuil, 2000.
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Memorija in čas 

Bergsonovo instinktivno pojmovanje izkustvene memorije, čistega spomina in subjek-
tivnega časa kot intuitivnega notranjega izvira vednosti o sebi, ki sprva naredi silen vtis na 
dijaka Mauricea Halbwachsa, čez nekaj let za nekoliko starejšega mladeniča, obdarjenega s 
sposobnostjo preciznega analitičnega mišljenja, ki ga znanost  ne ovira , temveč privlači, nima 
več prave teže. Za moža pa, ki ga dogodek neke druge realne, sinhrone in »normativne« 
časovnosti leta 1911 v Berlinu dobesedno eksistenčno zamaje in pretrese, učinkuje v neki 
drugi  smeri. Dokončno ga, četudi ga bergsonizem tedaj – to moramo reči – ni več navdiho-
val, pelje v veliko intelektualno transformacijo. Ta seveda ni brez učinkov za Halbwachsovo 
pojmovanje časa in memorije. 

Takole Halbwachs  zavrne Bergsonov čisti spomin , ki naj bi bil skrit v globinah posa-
meznika, v Les cadres sociaux de la mémoire :

»Če bi se spomin  v memoriji ohranil v individualni obliki, če bi se posame-
znik lahko spominjal le, če bi pozabil družbo sebi podobnih, in če bi povsem 
sam, olajšan za vse ideje , ki jih dolguje drugim, stopil pred svoja prejšnja sta-
nja, bi se zlil z njimi, se pravi, da bi imel iluzijo, da jih znova doživlja. Mi pa 
smo pokazali, da res obstaja primer, ko se človek zlije s podobami, ki si jih 
reprezentira, se pravi, ko misli, da doživlja tisto, kar si zamišlja povsem sam: 
toda to je tudi edini moment, ko se ni zmožen spominjati – to je tedaj, ko 
sanja. Narobe pa se spominja tem bolje, svojo preteklost reproducira v tem 
bolj natančnih in konkretnih oblikah, kolikor bolje ločuje preteklost od se-
danjosti, se pravi, da je sam v sedanjosti, da je njegov duh  obrnjen k zunanjim 
predmetom in k drugim ljudem, se pravi, da izstopi iz sebe.«100

Ta transformacija , ki namesto čistega spomina uvede kolektivno memorijo in družbe-
ne okvire memorije, seveda ni brez učinkov za Halbwachsovo pojmovanje časa in memorije. 
Da bi bolje razumeli proces te transformacije, je potrebno na kratko omeniti tudi Dur-
kheimovo pojmovanje časa. Za Durkheima in njegovega nečaka Maussa je čas  družbena 
konstrukcija in ne raztegljivo trajanje notranjega časa po Bergsonu. Durkheim  pravi: »Opa-
zovanje dokazuje, da neizogibne vodilne linije, v razmerju do katerih so vse stvari časovno 
locirane, izhajajo prav iz družbenega življenja.«101 

Če je v prvem Halbwachsovem delu o memoriji (Družbeni okviri  memorije) čas  še 
enovit, nerazdelan, kasneje – v Kolektivni memoriji – postavi hipotezo o dvojni naravi časa, 
in sicer na eni strani govori  o družbenem času (čas doživetega dejstva), na drugi  pa o ko-
lektivnem času (čas zavesti, ki ja lastna določenemu kolektivu).102 V poglavju »Kolektivna 

100   M. HALBWACHS, Les cadres sociaux de la mémoire . Pariz, P. U. F., 1925, str. 275.
101   É. DURKHEIM , Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. Pariz, Alcan.
102   Nekateri avtorji v zadnjem Halbwachsovem delu o memoriji vidijo stične točke z Bergsonovimi kategorijami in koncep-
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memorija  in čas« zapiše: »Onkraj tega gibljivega roba časa ali, natančneje, kolektivnih časov, 
ni več nič, čas fi lozofov je namreč zgolj prazna forma . Čas  je realen le toliko, kolikor ima 
neko vsebino, to se pravi, kolikor mišljenju ponuja materijo dogodkov. Je omejen in relati-
ven, ima pa polno realnost . Sicer pa je dovolj širok, da individualnim zavestim ponuja dovolj 
snovi, da lahko vanj odlagajo in v njem znova najdejo svoje spomine«. 

Funkcija časa, posebno v Halbwachsovem zadnjem delu Kolektivna memorija , nima 
več uniformne vloge končnega označevalca, njena referenca ni nespremenljiva večnost ali 
nezamejen časovni reženj, ampak je prej teren, znotraj katerega je mogoče imeti vpogled v 
diferencialna razmerja posameznih elementov. Je proces trajanja, ki zahteva – kakor pravi 
Jean Duvignaud  v »Predgovoru« h Kolektivni memoriji – »realen dogodek« in temu ustre-
zen »referenčni okvir«. V četrtem poglavju o kolektivni memoriji in času, nadaljuje Halb-
wachs , noben dogodek, četudi je retrospektivno označen za ustanoviteljskega, ni zmožen 
povezati v eno skupno reprezentacijo več različnih kolektivnih zavesti. »Tako obstaja toliko 
izvorov časa, kolikor je družbenih skupin. Nobenega ni, ki bi se vsilil vsem skupinam.«103

Trajektoriji med obema oblikama zavesti o preteklosti, memorijsko in zgodovinsko, do-
ločajo naravo in funkcijo posameznih oblik memorij specifi čnih skupnosti. Seveda to še zdaleč 
ne pomeni, da so duhovne dimenzije obeh oblik zavesti o preteklosti povsem vsaksebi, temveč 
le to, kakor lepo zapiše Duvignaud  v predgovoru k navedenem delu, »da kombinacija kolek-
tivnih skupkov, v katerih so angažirani ti duhovi, opredeljuje mnogotere izkušnje časa«. 

Memorija in prostor 

Kolektivne memorije ni brez prostorskih okvirov, v katere se vpisujejo spomini. Če ti 
okviri  izginejo ali se transformirajo, je učinek tega deformacija memorije. Kot izrazito druž-
ben fenomen se za Halbwachsa memorija  zmerom vpisuje v neko materialnost, v prostor  
in na specifi čna mesta , kjer se spoznavajo in prečijo dinamične skupine v družbi. Prav v tej 
mobilnosti je memorija za Halbwachsa pluralna in multiformna, saj se vpisuje v mnogote-
rost družbenih časov in v diferenciranost družbenih prostorov, ki si jih skupine prilastijo. 

V delu Družbeni okviri  memorije posebno mesto zaseda detektiranje prostorskega 
aspekta preteklih spominskih izkušenj, ki ga Maurice Halbwachs  sledi prek določenih ori-
entacijskih znamenj. Pokaže, da imajo različni družbeni segmenti, vsak s svojo specifi čno 
zgodovinsko organizacijo podatkov o preteklosti, različne memorije, vezane na partikularne 
prostorske lokacije. Prostor je tako po Halbwachsu kraj označevanja, je prostor  vpisa govo-
rice. Struktura mesta , njegovi zidovi in druge arhitekturne enote so družbena govorica , ki 
družbi ustvarja iluzijo, da bo njena memorija  trajna.

tualizacijo, od katere se Halbwachs  vseskozi skuša oddaljiti. Gl. M. JAISSON , Temps et espace chez Maurice Halbwa-
chs (1925–1945). Revue d’Histoire des Sciences Humaines (tematska številka Maurice Halbwachs et les sciences humaines 
de son temps), 1999, št. 1, str. 163–178, tukaj str. 163 sq.

103   M. HALBWACHS, op. cit., 2001 [1950].
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Še bolj kakor prvo Halbwachsovo delo skušata prostorske kategorije razdelati kasnej-
ši avtorjevi deli: Družbena morfologija  (1938) in Legendarna topografi ja evangelijev v Sveti 
deželi (1941). V prvem Halbwachs  prelomi z durkheimovsko koncepcijo prostora tako, da 
zavrne naturalizacijo družbenega življenja, slonečo na mešanju konfi guracij materialnega 
substrata neke družbe s samo strukturo te družbe.104 V drugem delu pa prostorske manife-
stacije memorije obdela na konkretnem primeru topografi je religijske memorije. Z zavrni-
tvijo (neelaborirane) durkheimovske koncepcije prostora se na eni strani sprosti struktura , 
na drugi  strani pa operacije, ki so potrebne za kvantitativno objektivacijo prostora (sem 
Halbwachs umešča statistiko). Tako se pojavi razlikovanje med konceptom družbenega 
prostora in objektivacijo tega prostora. V Družbeni morfologiji Halbwachs razlikuje dva 
tipa morfologij: ena je fi zična, ki zadeva razmerja družbenih skupin do – zapišimo v precej 
mlajši terminologiji Daniela Nordmana – ozemlja, teritorija in terena, druga pa je družbena 
in meri na družbene strukture ali oblike, obravnavane kot »živeče in materialne snovi«.105

»Najprej moramo opredeliti, kaj tukaj razumemo s strukturami ali oblikami 
družbe. 1. To bo, denimo, način , kako se prebivalstvo distribuira po površ-
ju zemlje. To je navidez povsem fi zično dejstvo , ki izhaja iz razpoložljivega 
prostora in iz lokalnih okoliščin. Podoba skupine reproducira oblike material-
ne narave: prebivalstvo, zbrano na otoku, razporejeno okoli jezera, razširjeno 
po dolini. Urbana aglomeracija spominja na gmoto materije, katere elementi 
gravitirajo k osrednjemu jedru in ima bolj ali manj jasen obris. Gledana iz 
ptičje perspektive ali iz letala je izrastek, naključje zemljišča. 2. Struktura po-
pulacije bomo imenovali njeno sestavo po spolih, po starosti. Razlike te vrste 
so zaznavne, enako kakor materialne značilnosti  [...]. Tokrat ne obravnavamo 
več družb v njihovem razmerju do tal. Človeške družbe niso zgolj v stiku z 
materijo. Same so žive in materialne gmote.«106

Halbwachs  podvoji pojmovanje morfologije, zato da bi lažje zgrabil obliko fi zične dis-
perzije družbenih dejstev na eni strani in družbeno strukturo na drugi . Na ta način , poudarja 
Halbwachs, »lahko analiziramo družinsko strukturo [...], četudi je njena lokalizacija v prostoru 
negotova. Družina se pusti materialno upodobiti s tabelo fi liacij«, in dodaja, da je prav v tem 
že »prostorski element družine«.107 Tako se za Halbwachsa fi zična in družbena morfologija  
prepletata, obenem pa vzpostavljata avtonomijo in sta soodvisni druge od druge. Pri tem se:

104   Gl. op. z Durkheimovo defi nicijo družbene morfologije supra.
105   D. NORDMAN, Prostor, ozemlje, teren: o nekaj francoskih zgledih (XVI–XIX stoletje). Monitor ZSA, letn. VI, št. 

3–4, 2004, str. 85–96, ponatis tudi v tej skripti. [Izvirnik: Espace, territoire, terrain. À propos de quelques exemples 
français (XVIe – XIXe siècle ), v Riccardo Francovich in Andrea Ziff erero (ur.), Musei e parchi archeologici, IX Ciclo di 
Lezzioni sulla Ricerca applicata in Archeologia, Certosa di Pontignano (Sienna), 15.–21. decembra 1997. Firence, Edizi-
oni all'Insegna di Giglio, 1999.]

106   M. HALBWACHS , Morphologie sociale. Pariz,  Armand Colin 1938, str. 3–4.
107  Ibid., str. 5.
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»Družba [se] vključuje v materialni svet in mišljenje  skupine najde načelo 
regularnosti in stabilnosti v reprezentacijah, ki izhajajo iz prostorskih pogo-
jenosti na enak način , kakor ima individualno mišljenje potrebo, da zaznava 
telo  in prostor , da bi se ohranilo v ravnovesju.« 108

Prav na tej točki se pri Halbwachsu srečata družbena morfologija  in kolektivna memori-
ja  . V Legendarni topografi ji evangelijev avtor nato aplicira svoja spoznanja o fi zični in družbeni 
morfologiji na konkretno analizo konfi guracije krajev religijske memorije v Sveti deželi. Pro-
stor, dvojno objektiviran (s pomočjo fi zične in družbene morfologije), tako ni več danost, na 
katero se situira določena družbena skupina , ampak okvir, ki unifi cira družbeno skupino.

Namen Legendarne topografi je evangelijev je pokazati, da je pogoj za pridobivanje iluzi-
je trajnosti (permanence) v tem, da se religijska memorija  vpiše v kraje, ki so v funkciji tiste 
vizije sveta, katere nosilka je skupina . Na ta način  je ustvarjena topografska kontinuiteta , 
ki zagotavlja mitsko enotnost in koherenco. Če je v tem delu pojmovanje družbenega pro-
stora zvezano z materialnim prostorom, materialni aspekti prostora pa pogoj za perma-
nenco družbenih okvirov spominjanja, se to v zadnjem poglavju zadnjega (postumnega) 
Halbwachsovega dela Kolektivna memorija spremeni. Tu materialni prostor  zagotavlja per-
manenco določene skupine, skupina sama pa s kontinuiranim prebiranjem tega prostora, tj. 
s transmisijo, zagotavlja trajnost (permanenco) njegovega pomena. 

Halbwachs  tako sprva družbeni prostor  obravnava kot družbene okvire, ki uokvirjajo 
druge okvire, npr. jezikovne, časovne. Tako je prostor kraj pomenjenja, je govorica : struktura  
mesta , zidovi so družbena govorica. Prostor je tudi nujen pogoj za to, da ima skupina  ilu-
zijo, da lahko njena kolektivna memorija   traja; z drugimi besedami, prostor vzpostavlja su-
bjektivno časovnost. Struktura posamičnih prostorov potemtakem določa strukturo časa, 
ki ga uvajajo ti prostori. Ekonomski prostor je tedaj strukturiran z lokalizirano osrednjo 
dejavnostjo, z borzo, in s periferno dejavnostjo, trgovskimi menjavami, in ta dva tipa dejav-
nosti, ki sta v interakciji, določata dve različni časovnosti.109 

»Rekli bomo, da v resnici ni skupine ne vrste kolektivne dejavnosti, ki ne bi 
bila v kaki povezavi s krajem, se pravi, z delom prostora, da pa to še zdaleč 
ni dovolj za to, da bi pojasnili, da nas, ko si predstavljamo podobo kraja, to 
privede do tega, da mislimo na določeno ravnanje skupine, ki je bila z njim 
povezana. Sleherna slika ima v resnici okvir, ni pa nobene nujne in tesne po-
vezave  med njima, in slika ne more evocirati okvira. Ta ugovor bi imel velja-
vo, če bi s prostorom razumeli zgolj fi zični prostor , se pravi, skupek oblik in 
barv, kakršnega zaznavamo okrog sebe. Pa je prav to za nas prvotni prostor? 

108  Ibid., str. 13.
109   Cf. M. JAISSON , Temps et espace chez Maurice Halbwachs  (1925–1945). Revue d’Histoire des Sciences Humaines 

(tematska številka Maurice Halbwachs et les sciences humaines de son temps), št. 1, 1999, str. 175.
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Ali zares ponavadi in največkrat zaznavamo zunanje okolje tako? Težko je 
vedeti, kaj bi bil prostor za zares osamljenega človeka, ki ne bi bil ali naj ne bi 
bil udeležen v nobeni družbi. Vprašajmo se le, v kakšne razmere se moramo 
postaviti, če hočemo zaznati zgolj fi zične in čutne lastnosti stvari. Predmete 
bi morali izločiti iz velikega števila razmerij, ki se vsiljujejo našemu mišljenju 
in se ujemajo s prav toliko različnih zornih točk, se pravi, morali bi se sami 
otresti vseh skupin, v katerih smo udeleženi, ki med seboj vzpostavljajo do-
ločena razmerja in jih gledajo z določenih zornih točk.«110

Družbeni prostor  je tako v zadnjem Halbwachsovem delu odločilno relacijski, je neka-
kšen koordinacijski sistem , v katerem se družbene skupine identifi cirajo z razmerji v notra-
njosti skupine, hkrati pa vzpostavljajo tudi družbena razmerja v zunanjosti skupine in do 
drugih skupin. Ta razmerja so dejanske družbene vezi  v prostoru, mednje sodi memorija , 
pa tudi kolektivni ali skupni mišljenjski modusi skupin.111

Ponovimo na kratko, kar smo povedali. Koncept družbenega prostora se v delih Dur-
kheima ne pojavi, elaboriral ga je šele Halbwachs  (med leti 1920–1940, to je v istem času, 
ko se je ukvarjal z družbeno morfologijo, kasneje pa ga je povzel in nadalje elaboriral Pierre 
Bourdieu; gl. tudi grafi čni prikaz 1 ). Svoje pojmovanje družbenega prostora razvije že v 
knjigi Družbena morfologija (1938) ,112 kjer prostor  ni več obravnavan kot danost, na katero 
se umešča družba , ampak kot okvir, ki unifi cira družbeno skupino. 

»Obstaja na primer religiozni prostor, ki se ne meša z ekonomskim prosto-
rom, prav tako, kakor se materialno okolje ali lokalni okvir uskladita z vsebino 
slike, v kateri tvorita ozadje, ki ni enako pri žanrskih slikah, zgodovinskih 
prizorih, portretih ali tihožitjih: kakor da bi vsebina ustvarila svojo atmosfero 
in po svoji podobi preoblikovala del prostora, na katerega se je tako projici-
rala. Tako se vsaka funkcija družbenega življenja izraža s prostorsko obliko 
skupin, ki so nanjo pripete.«113 

V poglavju »Kolektivna memorija  in prostor« (v delu Kolektivna memorija), ki ga je 
Halbwachs dodeloval vse do svoje aretacije (leta 1944), pride do podobne dvojne delitve 
prostora kakor pri času: družbeni prostor skupine se vpisuje v širši, generalni prostor druž-
be, pri čemer veljajo določene odvisnosti med obema ravnema (pri obeh časih pa ne).
 

110  M. HALBWACHS , op. cit., 2001 [1950], str. 157–158.
111   Prim. J. M. WISE , Home: Territory and Identity. Cultural Studies, letn. 14, št. 2, 2000, str. 295–310.
112   M. HALBWACHS, Morphologie sociale. Pariz, Armand Colin, 1938 (ponatis 1970 s spremno besedo Alaina Girar-

da).
113  Ibidem., str. 171.
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Grafini prikaz : Razlikovanje med Bergsonovo in Halbwachsovo konceptualizacijo 
memorije z ozirom na kategorije prostora in asa ter prikaz transformacije Halbwachsove 
misli med letoma  in  (za vire gl. grafini prikaz  v T. Kramberger, Memorija in 
spomin…, doktorska disertacija. Koper, UP FHŠ, ).

MEMORIJA

ČAS

PROSTOR

Bergsonova spoznanja
(ne preseže binarnosti)

Preteklost se ohranja na 2 načina:
1. Skozi psihične mehanizme = 

Memorija-

Med 1. in 2. ni korespondence, povezav

2. Skozi psihične mehanizme = 

Čista memorija

INDIVIDUALNI IDEALIZEM

Čas je matematična abstrakcija 
(statično dojemanje časa)

Nasprotuje trajanju časa kot dejstvu; zanj je tra-
janje zgolj lastnost sukcesije, zaporedja, ki jo/ga 
človeški duh zaznava, da bi mogel komunicirati. 

Bergson tako sopostavlja

1. 
Kvalitativni čas individualne zavesti, 

realnega trajanja
(to je zanj notranji, 

realni čas)

2. 
Kvantitativni čas čistega trajanja

(ki je zunanji, umetni čas)

Halbwachsova (diferencirana) spoznanja
in njihova transformacija skozi čas

Družbeni okviri kolektivne memorije
(1925)

Halbwachsova sociološka 
(durkheimovska) kritika individualizma: 
ni čiste memorije, memorija je družben 

fenomen

imata skupne družbene okvire, 
ki so nujni pogoj spominjanja

(zunanji črtkani pravokotnik).

Spomin(janje) = rekonstrukcija preteklosti 
pod pogoji sedanjosti

Halbwachs skuša pokazati, 
da je to nasprotje odveč 

in da ni pertinentno

Najprej (v 20. letih) vpelje enoten čas in 
ga obravnava kot privilegirano družbeno-
izkušenjsko kategorijo (pred prostorom).

Sprva ga vidi kot homogenega in jasno vidnega 
(npr. religiozni prostor – cerkev, družinski prostor 

– dom, izobraževalni prostor – šola itn.)

Sprva ga ne obravnava kot temeljne kategorije, v 
30. letih pa stopi v ospredje.

Kolektivna memorija
(raziskave 30. leta do 1944; publ. 1950)

Radikalen teoretski preobrat 
(subtilnejša diferenciacija):

individualna memorija je
presečišče več kolektivnih memorij

Spomin(janje) = rekonstitucija sedanjosti pod 
egido preteklosti (»mrtvo zagrabi živo«)

Tu Halbwachs pride na rob spoznanj o simbolnih 
formah družbenih vezi, tj. memorije – imaginarija 

in mentalitete.

Teza: Unifi kacija kolektivne memorije se prevaja 
v pluranost časov družbenih skupin (kolektivni 
časi), pri čemer pa zadnjo instanco predstavlja 
unifi kacija teh skupin in časov v družbeni čas 

permanence oz. trajanja.

Ki pa ga v 30. letih diferencira v:

1. Kolektivni čas (čas divergence)

Med 1. in 2. 
naj bi vladala neodvisnost

2. Družbeni čas 
(čas trajanja, permanence)

Prostor postane diferencirana in privilegirana 
izkušenjska kategorija.

Nenadoma se pojavijo prej nevid(e)ni 
družbeni prostori (juridični, ekonomski). 

Halbwachs zasnuje koncept 
družbenega prostora, 

pri čemer kolektivnemu času 
pripiše kolektivni prostor 

in družbenemu času družbeni prostor, 
med obema ravnema pa obstajajo 

odvisnosti in razmerja.

 
kolektivna 
memorija

in individualna 
memorija

Transformacija Halbwachsove misli je povezana z njegovimi raziskavami družbene 
morfologije, statistike, religiozne memorije, prostora, časa in seveda tudi z odločilnimi 
socio-političnimi okoliščinami v času tik pred drugo svetovno vojno, ko se koncepcija časa 
in sedanjosti odločilno restrukturira.
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Memorija in pozaba 

Vseskozi je potrebno imeti pred očmi tudi to, da je kolektivna memorija   prav toliko, 
kolikor je evokacija oz. obujeni spomin  na pretekle dogodke, naracija , pričevanje o dogod-
kih ali zgodovinska pripoved , tudi že izbor preteklosti, njena selektivna in intencionalna in-
terpretacija , ki jo regulirajo bolj ali manj razgledane, kompetenčno sposobne ali profi lirane 
dominantne oblastne pozicije sedanjosti. S selektivnostjo seveda mislimo na kompetenčno 
kapaciteto določene družbe, da razvršča material  preteklosti in ji s tem podeljuje pomen. A 
z njeno vpeljavo v naš eksplikacijski model hkrati vpeljemo tudi že tisto spominsko materi-
jo, ki je selekcija ni etablirala, temveč jo je potisnila v pozabo.

Prisotnost in prenos preteklosti zagotavlja in nadzoruje vrsta komemorativnih praks, 
niz spomenikov in artefaktov, ki so v neki skupnosti prepoznavni in s tem tudi zlahka ma-
nipulabilni, zato je prek njih tudi mogoča politična instrumentalizacija preteklosti. Kolek-
tivna memorija  je torej hkrati spominska sled preteklih dogodkov in breme preteklosti; 
dodajmo: tem večje breme, kolikor večji je delež zamolčanih glasov te preteklosti, zakaj 
molk  memorije, odsotnost  cele vrste glasov v uradni zgodovini nima prav nič manjše teže 
od tistih, ki so prisotni.114 

Velika mutacija memorije, pozaba , ars oblivionalis,115 je izredno kompleksen fenomen. 
Na eni strani je pozaba konstitutivna za memorijo, brez njene intervencije bi ne mogli žive-
ti, saj totala podatkov, ki nas obdajajo in zadevajo, ne moremo akumulirati. Po drugi  strani 
pa so instrumentalizacije pozabe eden najnevarnejših procesov, katerega učinki so, kakor 
vemo, katastrofalni (»fašizem«, »shoah«; strukturna amnezija , potlačitev  travmatičnih in 
strahotnih zgodovinskih digresij pa lahko vodi do najnižje točke erozije spomina, v zabris , 
kar pomeni, v ponovitev). Kolektivno memorijo, ki izvaja rigidno in nasilno selekcijo, Yeru-
shalmi  označi za tkanje pozabe,116 pri čemer se sprašuje, ali ni nemara primernejši antonim 
pozabe juridični termin »pravica«.

114   Gl. odlično študijo L. VALENSI , Fables de la mémoire. La glorieuse bataille des trois rois. Pariz, Éditions du Seuil, 1992; 
o transmisiji memorije in o strategijah pozabe po bitki treh kraljev, tj. po enem od najbolj krvavih spopadov med islams-
kim in krščanskim svetom, ki se je zgodil v severni Afriki leta 1578.

115   O pozabi skozi semiotiko gl. U. ECO, An Ars Oblivionalis? Forget it!, PMLA, 1988, št. 103, str. 254–261, tukaj str. 254 
sq.

116   Pojem strukturne amnezije je prvič uporabil E. EVANS PRITCHARD v delu o Nuerih, gl. slovenski prevod B. Lešnika 
Ljudstvo Nuer. Ljubljana, Studia humanitatis, 1993.
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Novejše elaboracije, smeri raziskav 
in objekti preučevanja kolektivne memorije

Četudi je konceptualizacija, ki skuša družbene fenomene opazovati skozi genezo njihove 
kolektivne memorije, v vseh temeljnih aspektih (defi niranje objekta preučevanje, sistematizira-
nje temeljnih pojmov, arbitrarna razmejitev od drugih polj, vpeljava pertinentnega epistemične-
ga horizonta teoretskega mišljenja) označena že v delu Mauricea Halbwachsa,117 so raziskovalci 
na tem gradbišču relativno pozno začeli razmeščati svoj novi instrumentarij in vidneje kopati. 

V obdobju po drugi  svetovni vojni, torej po tem, ko je v razponu petindvajsetih let v 
frankofonem svetu Halbwachs  s tremi temeljnimi deli označil delovni teren, se sprva zdi, da je 
tema zopet potonila v globino pozabe. Na začetku šestdesetih let se Alphonse Dupront spra-
šuje: »Kolektivna memorija  je sama snov zgodovine. Ali ni zelo pomenljivo za neko mentalite-
to, imenovano moderna , da je skoraj še nismo diferencirali kot snov preučevanja«,118 medtem 
ko domala v istem času v Milanu izide izredno zanimiva študija Paola Rossija z naslovom Cla-
vis universalis: Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz  (1960), ki osvetljuje 
pomembno vez med didaktičnim aspektom umetnosti memoriranja in izdelavo kulturno-in-
terpretativnih paradigem . Čez šest let izide še temeljno angleško delo Frances A. Yates  Th e Art 
of Memory (1966). V njem avtorica podaja sistematičen kronološki pregled mnemoničnih sis-
temov znotraj antičnega, srednjeveškega in renesančnega mentalnega univerzuma, pri čemer 
centralno mesto zasedajo t. i. imagines (podobe) in loci  (kraji), z drugimi besedami, procedure 
umeščanj alegoričnih podob znotraj konstruiranih mentalnih arhitektur. 

Posebno v zadnjih dveh desetletji se produkcija tekstov (tudi kolokvijev in zbornikov), 
ki obravnavajo različne aspekte konstrukcije in transmisije kolektivne memorije tako hitro 
vzpenja, da ji je komaj mogoče slediti. Res pa je tudi, da je segment pertinentnih del, ki je tega 
zasledovanja vreden, vselej veliko ožji od masovne tekstovne poplave in tako za tistega, ki ima 
zadostno predznanje in s tem kompetenčno selekcijsko sposobnost, razmeroma obvladljiv.119 

117   Dolgo časa Halbwacsovo delo ni poznalo nobenih naslednikov, ki bi se empirično ali teoretsko lotili problematike, če pu-
stimo ob strani diskusijo z zgodovinarjem in sodobnikom Marcom Blochom. Prvi, ki je to storil, je bil R. BASTIDE . S 
študijo o afriških religijah v Braziliji je ponovno usmeril pozornost na memorijo (gl. njegovo delo Les Religions africaines 
au Brésil. Pariz , PUF, 1965, posebno poglavje III. Problèmes de la mémoire  collective, in njegov članek iz leta 1970).

118   Gl. Annales  ESC, 1961, str. 6; cf. PH. JOUTARD , Mémoire collective, v A. Burguière (ur.), Dictionnaire des sciences 
historiques. Pariz, PUF, 1986, str. 447–449, tukaj str. 448.

119   Nekaj temeljnih del o memoriji v frankofonem svetu: N. WACHTEL , La vision des vaincus, les Indiens du Pérou devant 
la conquête espagnole. Pariz, Gallimard, 1971; PH. JOUTARD,  La légende des Camisards, une sensibilité au passé, Pariz, 
Gallimard, 1977; J. LE GOFF ,  Histoire et mémoire. Pariz, Gallimard (Folio Histoire), 1988; L. VALENSI , Fables de la 
mémoire. La glorieuse bataille des trois rois. Pariz, Éditions du Seuil, 1992; J. DAKHLIA, L’oubli de la cité: la mémoire 
collective à l’épreuve du lignage dans le jérid tunisien. Pariz, La Découverte, 1990; P. NORA  (ur.), Les Lieux de mémoire. 
Pariz, Gallimard, 1984–1992 (v treh delih oz. v 7 knjigah: I. del: 1984, La République; II. del: 1986, La Nation: 1. 
knjiga: Héritage–Historiographie–Paysages, 2. knjiga: Le Terriotoire–L‘État–Le Patrimoine, 3. knjiga: La Gloire–Les 
Mots; III. del: 1992, Les France: 1. knjiga: Confl its et partages, 2. knjiga: Traditions, 3. knjiga: De l‘archive à l‘emblème); 
N. LORAUX , L’oubli dans la Cité. Pariz, Payot, 1997; TZ. TODOROV , Les abus de la mémoire. Pariz, Arléa, 1995; 
P. RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli. Pariz, Seuil, 2000 ; et al. Gl. tudi slovenski prevod članka L. VALENSI in 
N. WACHTEL, Anthropologie historique, v J. Revel in N. Wachtel (ur.), Une école pour les sciences sociales. De la VIe 
section à l’École des hautes études en sciences socials. Pariz, CERF-EHESS, 1996 (v prevodu T. Kramberger, Zgodovinska 
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Z novo produkcijo so nastopili novi objekti preučevanj in nova razmerja med njimi. 
Katastrofa druge svetovne vojne je premaknila težišče bliže sedanjosti, v kateri so neizbri-
sno vtisnjeni mnezični in travmatični sledovi te izkušnje. Tako je med glavnimi in očitno 
v našem času najbolj nujnimi preokupacijami raziskovanje  memorije in prenosa spominov 
t.i. radikalnega dogodka 20. stoletja (predvsem poskus mišljenja shoah), kakor tudi napor, 
usmerjen v obvladovanje spominskega materiala preživelih iz katastrofe. 

Vendar to ni edina sprememba. Nove družbene formacije in fenomeni so v drugi  polo-
vici 20. stoletja sprožili restrukturiranje celotnega področja preučevanja in vanj vnesli dru-
gačne spoznavne interese. Pojav »histoire en miettes«,120 zgodovine v drobtinah, v osemde-
setih letih, pravzaprav pomeni nastanek in afi rmacijo polifokalne interpretacije preteklosti. 
Naj naštejem nekaj fokusov:  

Shoah .121 Kakor Saul Friedländer je tudi James E. Young  opazil, da je nemara poskus 
mišljenja tega radikalnega dogodka 20. stoletja inhibiran s tem, da je sama ideja »globoke 
memorije« (Friedländerjev pojem) znotraj historiografi je dolgo ostajala nekompatibilna z 
naracijo, torej zunaj reprezentacij osrednjega spominskega omrežja, ki spenja različna mi-
šljenja tega dogodka. Osrednji vprašanji, ki zadevata epistemično in s tem konceptualno  
raven memorije v zvezi s shoah in ki vselej znova vznikneta, sta: prvič, kako in v kakšnih 
okvirih ta radikalni dogodek sploh misliti in, drugič, tokrat po Patricku Huttonu,122 kako, 
na kakšen način  je/bo preteklost zapomnjena, ko preide iz živega spomina posameznika ali 
memorije skupine v zgodovino? 

Vizualna podoba in mediji. Za problematiko pikturalne memorije (pictorial memo-
ry) se je zanimal že Aby Warburg, danes pa večina ikonoloških študij sodi v ta okvir, torej, 
povedano v Halbwachsovih terminih, v okvir specifi čnega tipa vizualno posredovane ar-
tikulacije posamičnih spominov, ki jo – kot celoto – lahko označimo kot kolektivno me-
morijo. Kulturna semiotika Tartujske šole Jurij Lotman in Boris Uspenskij sta kulturo 

antropologija. Monitor ISH, 2001, letn. III, št. 1–2, str. 155–172, ponatis tudi v tej skripti.), posebno opombi 46 in 47. 
120    Zasuk zgodovinske perspektive in preusmeritev zanimanja z večjih in pomembnejših zgodovinskih vzgibov v drobne, 

partikularne mikrofenomene vsakdanjega življenja, ki se je zgodil sredi osemdesetih let preteklega stoletja. Gl. predvsem 
F. DOSSE , Une histoire sociale de la mémoire. Raison présente Ŕ Mémoire et histoire (tematska številka), 1998, št. 128, 
str. 5–24; prim. CH. DELACROIX, F. DOSSE in P. GARCIA, L‘historiographie française, une mise en perspective, 
v Histoire et historiens en France depuis 1945. Pariz, ADPF, 2004 (dostopno na spletni strani: http://www.adpf.asso.fr/
adpf-publi/folio/histoire/intro01.html; preverjeno septembra 2005).

121   Študij okoli shoah je (predvsem v nemškem svetu) toliko, da jih na tem mestu nikakor ne moremo zajeti. Zadošča, če 
naštejemo nekaj avtorjev: Saul Friedländer, Raoul Hilberg, Jörn Rüsen , Dan Diner , Yosef Hayim Yerushalmi , Yael Ze-
rubavel, James Young , Arno Mayer, Charles Maier , Tzvetan Todorov , Henry Rousso  idr. Za pregled tovrstnih tematik 
in nekaterih imen gl. tudi moje kratko poročilo o simpoziju Historische Gedachtnisse, ki je bil leta 1998 na Dunaju (T. 
KRAMBERGER, ‘Past does not simply pass’: med užitkom in grozo spominjanja, Dunaj, 19.–21. 3. 1998 (zapis o 
kolokviju Historical Memories / Historische Gedächtnisse na Dunaju v organizaciji Internationales Forshungszentrum 
Kulturwissenschaften). Zgodovinski časopis, 1999, letn. 53, št. 2, str. 255–259. Opozarjam na to, da sem se v študijskem 
letu 1997/1998 z memorijo in spomini šele začela temeljiteje ukvarjati in da je članek pisan brez potrebne distinkcije 
med spominom in memorijo. A, kakor sem že omenila, zmota  in njeno priznanje sta temeljni gibali v znanosti.

122   P. HUTTON, Th e Problem of Memory in the Historical Writings of Philippe Ariès, v History & Memory, letn. 4, št. 
1, pomlad–poletje, str. 95–122.
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označila za »nededno memorijo kolektiva«,123 ki se še posebej rada organizira okoli tistih 
enot, ki so jih od antike dalje mnemotehniki imenovali imagines agentes, in imajo veliko 
evokativno moč. Zaradi tega sugestivnega aspekta je njihovo učinkovanje na množice veli-
ko in transmisija  njihovih podob prek množičnih medijev izredno razširjena.

Pluralizacija memorije ni mogoča brez povezave  s pojavom množičnih medijev. S 
pojavom tiska v 15. stoletju se sprostijo novi (spominski in memorijski) prostori, ki omo-
gočijo povsem nove pristope organiziranja podatkov o preteklosti (dotlej je namreč ta 
instrumentalizacija bila monopolizirana v rokah cerkve in dvora). Posredovalna funkcija 
novejših medijev kot transmiterjev kulturne memorije (nemara celo bolj »transmiterjev 
pozabe«, zakaj načelo medijske pozornosti je kopičenje vselej novih senzacij, zato se mediji 
v temelju opirajo na to drugo, medijsko veliko bolj operacionalizabilno plat memorije, ki 
je pozaba ), in njihova množična mediatizacija družbenih reprezentacij je prav tako ena od 
tem, ki se v zadnjem času vrtoglavo množijo. 

Kraji memorije (loci  memoriae , lieux de mémoire ): muzeji , depoji, arhivi, kulturni 
artefakti, diskurz . Veliko študij v zadnjih desetih letih spremlja strategije oblikovanja in 
transmisije memorije na krajih, ki so primarno namenjeni shranjevanju in ohranjanju »pre-
teklosti«. Opazovanje javnih reprezentacij na teh »politično -ideološko« občutljivih mestih, 
kakor so denimo spominska mesta  ameriške državljanske vojne, kaže na »sistematično oz. 
sistemsko kulturno represijo, skrito pod krinko sprave in harmonije«.124 Družbena kon-
strukcija preteklosti je tesno povezana z didaktičnimi stremljenji in pedagoško navigacijo. 
Prek edukacijskih in komemorativnih praks oblikuje serije kulturno pomembnih artefaktov 
in diskurzov, ki naj bi oblikovali skupke kolektivnih reprezentacij z namenom, da bi utrdili 
»nacionalne memorije«. Seveda je na ta prizadevanja treba gledati skozi Foucaultova očala; 
boj za legitimnost memorije je boj, ki ga ni mogoče ločevati od boja za oblastna razmerja. 

Pierre Nora ,125 ki je uredil monumentalno in obsežno delo o krajih memorije,126 kraj 
memorije (lieu de mémoire , loci  memoriae, places of memory ) opredeljuje takole: »Kraj me-
morije je sleherna pomenljiva entiteta, bodisi materialna bodisi nematerialna, ki je z odtisom 

123   J.A. LOTMAN in B.M. USPENSKIJ, Th e Semiotics of Russian Culture (Ann Shukmann – ed.). University of Michi-
gan, Ann Arbor, 1984. Za zasledovanje memorije medijskih reprezentacij gl. A. ASSMANN, Erinnerungsräume. Nor-
men und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München, Verlag C.H. Beck, 1999, posebno drugi  del z naslovom 
»Medien«, ki je razdeljen na pet poglavij: I. Zur Metaphorik der Erinnerung, II. Schrift, III. Bild, IV. Körper, V. Orte. 
Tudi A. KAES, History and Film: Public Memory and the Age of Electronic Dissemination. History & Memory, 1990, 
letn. 2, št. 1, str. 111–129.

124   Gl. študijo K. SAVAGE, Th e Politics of Memory, Black Emancipation and the Civil War Monument, v J.R. Gillis (ur.), 
Commemorations: Th e Politics of National Identity. Princeton, Princeton University Press, 1994.

125   Pierre Nora  (roj. 1931) je francoski zgodovinar in urednik. V 70. letih 20. stoletja je bil direktor EHESS, leta 1974 je 
skupaj z Jacquesom Le Goff  om izdal pomembno serijo treh knjižic z naslovom Faire de l'histoire, ki so lansirale nouvelle 
histoire  in ki smo jih že obravnavali. Kot urednik pri založbi Gallimard je ustanovil več zbirk, ki objavljajo dela družbenih 
znanosti in humanistike, leta 1980 pa je ustanovil revijo Le Débat, ki še izhaja in katere glavni urednik je sam. Poleg dela o 
alžirskih Francozih, ki ga je napisal kot avtor, in uredniškega sodelovanja pri objavah pomembnih memoarjev in pričevanj 
o 20. stoletju, je njegovo epohalno delo 7 obsežnih zvezkov o krajih memorije. Gl. P. NORA (ur.), Les liux de mémoire. 
Pariz, Gallimard, 1984–1992, 7 zvezkov.

126   Gl. P. NORA (ur.), Les liux de mémoire. Pariz, Gallimard, 1984–1992, 7 zvezkov.
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človeške volje ali pa z delovanjem časa postala simbolni element memorijske dediščine ka-
terekoli skupnosti.«127 Z drugimi besedami, kraji memorije  so točke, kjer prihaja do »kri-
stalizacije in izločanja« kulturne oz. družbene memorije. Ti kraji so lahko prostori, kakršni 
so arhivi, muzeji , katedrale, pokopališča, memoriali, spomeniki, arheološka najdišča ipd., 
lahko gre za koncepte, družbene prakse  in rituale, ali pa za specifi čne predmete, ki veljajo za 
kulturno dediščino (knjige, emblemi, simboli) ali komemoracijske spomenike.128

Po Noraju kraji memorije  niso skupni vsem kulturam, marveč so, ravno narobe, značil-
nost posamične kulture, še posebej pa so ti kraji značilni za moderno zgodovinsko obdobje, 
ko smo pozabili in izgubili kompleksen dar zapominjanja (mnemotehnike) in nas zato kraji 
memorije opominjajo na preteklost ter nam jo pomagajo priklicati. Pomen krajev memorije 
je prav v »njihovi volji do spominjanja«; v današnjem času, pravi Nora , namreč lieux de 
mémoire  potrebujemo tem bolj, ker ni več milieux de mémoire.129 Pierre Nora, govoreč o 
pospešenju zgodovine, omenja razcep med memorijo in zgodovino, pri čemer ima zadnjo za 
sodobno analitično disciplino, ki ohranja preteklost na način , kakor to počnejo družbe, ki 
so izgubile stik z memorijo in so obsojene na pozabo.130 

Norajevo delo sicer sodi v žanr histoire des mentalités, ki se je oblikovala kot kritični odgovor 
na Comtov pozitivizem  in determinizem, ne da bi zdrsnila v elitistično zgodovino idej. Avtor 
sam, ki se skuša izogniti linearnemu pripovedništvu tradicionalistične zgodovine, svoj projekt 
opredeli kot »zgodovino druge stopnje«, kar meri na »zgodovino mnogoterih glasov [...], ki jo 
manj zanimajo vzroki kakor učinki [...], ki se manj zanima za to, »kar se je dejansko zgodilo« 
[ego- in etnocentrično rankejevsko zgodovinopisje], bolj pa za nenehne ponovitve rab, uporab 
in zlorab zgodovine,131 za njen vpliv na zaporedne sedanjosti, na zgodovino, ki jo manj zanimajo 
tradicije  kakor načini, na katere je bila ta tradicija konstituirana in predajana dalje.«132 

Krzysztof Pomian , ki je preučeval zgodovino nastajanja kulturne dediščine, potemta-
kem transmisijo kulturno mandatornih artefaktov, vidi kontinuum  med 14. in 18. stoletjem, 
med srednjeveškim zbiralskim momentom cerkvenih in samostanskih zakladnih komor 
in začetkom privatnih knežjih zbirk, ki so kasneje večinoma prešle v državne in nacional-
ne muzejske zbirke.133 Nacija je tiste vrste družba , ki svojo enovito pripadnost  gradi sko-
zi medij politične konkretizacije in transmisije simbolnih kulturnih artefaktov, hranjenih 
v muzejskih depojih in vitrinah. Zato so ti kraji pomembne deponije kolektivne memorije, 
njihove organizacije (prostora, zbirk, artefaktov, tipov, katalogov itn.) pa veliko povedo o 
mentalnih konstitucijah družb, v okvirih katerih so se oblikovali.

127   P. NORA, op. cit., 1989, str. 17–18.
128  Ibid., str. 7.
129  Ibid., str. 7 in 19.
130   P. NORA (ur.), Les liux de mémoire. Pariz, Gallimard, 1984–1992, 1. zvezek, 1984, I. del, str. 24; prim. N. WOOD, 

Memory’s Remains: Les Lieux de mémoire . History & Memory, letn. 6, št. 1, pomlad / poletje 1994, str. 123–149.
131   O zlorabah zgodovine gl. T. TODOROV , Les abus de la mémoire . Pariz, Arléa, 1995 ; tudi E. TRAVERSO , Le passé, 

modes d’emploi. Histoire, mémoire , politique. Pariz, Éditions La fabrique, 2005 .
132   P. NORA (ur.), Les liux de mémoire. Pariz, Gallimard, 1984–1992, 1. zvezek, 1984, I. del, str. 28.
133   K. POMIAN , Museum und kulturelles Erbe, v G. Korff  in M. Roth (ur.), Das Historische Museum. Labor- Schaubühne-

Identitätsfabrik. Frankfurt na Majni, 1990.
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Družbeno-komemorativne prakse , nacionalna memorija , tradicije  in spomeni-
ki. V šestdesetih letih je Foucaultova Arheologija vednosti priskrbela generalno podmeno 
za desakralizacijo tradicij. Tedaj so tudi zgodovinarji, kakršna sta bila Philippe Ariès 
in Maurice Agulhon , začeli preučevati mentalitete prek analize komemorativnih praks, 
emblemov in načinov transmisije političnih oblasti. Ponovne povezave  podob s kraji, re-
aktiviranje komemorativnih praks, gradnjo arhitekturnih ikon in zbiranje artefaktov, ki 
evocirajo memorijo na heroično ali gloriozno preteklost, ki se začne z 19. stoletjem, mo-
ramo seveda brati in razumeti skozi kontinuum  starih mnemoničnih tehnik. Eksponenti 
nacionalističnih ideologij so namreč računali (in še računajo), da reevociranje izgubljene 
memorije na skupni izvor ali dediščino lahko zbudi emocije, ki okrepijo skupno identi-
teto.

Vrnimo se v intelektualno atmosfero zgodnjih osemdesetih let 20. stoletja, ko izidejo 
pomembnejša dela Erica Hobsbawma, ki tradicijo označi za hegemono instrumentaliza-
cijsko prakso, katere napor je zagotovitev politične oblasti. Spominsko obeležje je v pro-
ceduralnih in ritualnih oblikah, pri katerih državljani nenehno na tak ali drugačen  način  
sodelujemo (letni prazniki, slovesnosti, komemoracije ), neke vrste interpelacija hegemonih 
praks, ki jih specifi čne skupnosti privzamejo kot identifi kacijske opore. Paul Connerton  v 
delu How Societies Remember (1980) poudarja, da so podobe preteklosti in vednost , ki jo 
hranimo o preteklosti, prenašamo in vzdržujemo prek ritualnih praks in komemorativnih 
ceremonij in da je performativna memorija  družbe telesna memorija, ki je doslej bila poti-
snjena na stranski tir. 

David Lowenthal  v odmevnem delu Past is a Foreign Country (1985) zapiše, da kon-
tingentna in diskontuitetna dejstva preteklosti postanjejo intelegibilna šele, ko jih uvrstimo 
v red  diskurza , v zgodbo.134 Prepletenost oralnih artikulacij in mnemoničnih praks sega 
daleč v preteklost. S pojavom tiska pride do določenih premikov v tem kontinuumu, ki jih 
skušajo razkriti novejše antropološke raziskave transmisije oralne memorije. Oblikovanje 
nacionalne identitete prek mediatizacije zgodovinskega diskurza, torej prek procesualnosti 
transmisije memorije, je unifi katoren proces, ki homogenizira pluralnost različnih kolektiv-
nih memorij.135 Michel  Foucault  je nasproti hegemonim tendencam dominantnih diskur-
zov vpeljal pojem contre-mémoire , ki je bil v vrsti študij, ki skušajo redefi nirati predmet zunaj 
dominantne matrice, nadalje eksploatiran.136

134   D. LOWENTHAL , Fabricating Heritage.  History & Memory, 1998, letn. 10, št. 1, str. 5–24; gl. tudi Th e Past is a 
Foreign Country. Cambridge, Cambridge University Press, 1985. Tudi E. J. HOBSBAWM   in T. RANGER  (ur.), Th e 
Invention of Tradition (1. izdaja 1983), Canto edition. Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

135   Gl. J. R. GILLIS  (ur.), Commemorations: Th e Politics of National Identity. Princeton, Princeton University Press, 1994.
136   M. FOUCAULT , Language, Counter–Memory, Practice (Langage, contre-mémoire, pratique), v D. F. Bouchard (ur.). 

op. cit., Ithaca, New York, Cornell University Press, 1977, str. 139–164.
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Nasprotna memorija  (contre-mémoire , counter memory). Nasprotna memorija se 
oblikuje zunaj meja dopustnega in normativnega za posamične kolektivne memorije in ne-
malokrat tudi za uradno zgodovino, ki je skozi čas , še zlasti če je nedinamična in nedife-
rencirana, nagnjena k stereotipizaciji in skrepenevanju. Nasprotna memorija je tako rekoč 
upor zoper ta skrepenela mesta  v memorijah in v zgodovini, je poskus njihove subverzije 
in destabiliziranja oz. postavitve memorije obmejnih območjih, ki niso avtorizirana. Sesta-
vlja jo heteroklitni kolektivni material  vsakdana – legende, govorice, popularne vednosti, 
podedovani obredi in vsakdanje prakse , lokalni običaji, ustna izročila, magični rituali  idr., 
skratka, vse, kar je akumulirano v bolj ali manj dolgih memorijah (mémoire de longue durée ) 
in se upira vpisu v zgodovino. Številni znanstveniki in znanstvenice so se uprli izločevanju 
domnevno »nepomembnega« materiala iz zgodovine in se lotili zapisovanja nasprotnih 
memorij, to bi lahko rekli tudi za celotno mikrozgodovino, ki je v celoti postavljena na dis-
pozitivu contre-mémoire . Podobno je, denimo, storila francoska zgodovinarka Arlette Farge 
v številnih delih, ki zadevajo vsakdanje življenje v 18. stoletju.137

Za Michela Foucaulta je gesta nasprotne memorije kritična in odrešilna, saj zgodovino 
osvobaja zatohlosti dominirajočih glasov, hkrati pa pomeni kontinuiran boj zoper njeno 
domnevno gotovost in transparentnost, ki nenehno zabrisujeta nevšečnosti, kozmetizirata 
madeže in celita vrzeli, ki naj jih uradno zgodovinopisje  ne bi smelo imeti. Ohranjanje spe-
cifi čnih kolektivnih memorij nedominirajočih skupin je obenem oblika boja zoper pozabo 
heterogenih identitet, zoper homogenizacijo mišljenja in uniformnost  v zgodovini.138

137   A. FARGE, Délinquance et criminalité : le vol d’aliments à Paris au XVIIIe siècle . Pariz, Plon, 1974 ; La vie fragile : Vio-
lence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle . Pariz, Hachette, 1986;  Vivre dans la rue à Paris au XVIIIème siècle . 
Pariz, Gallimard, 1979  (ponatis v zbirki Folio, 1992).

138   Gl. M. FOUCAULT , Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews (prevedel in uredil Donald F. 
Bouchard). Ithaca, New York, Cornell University Press, 1977, str. 139–164; tudi A. ASSMANN , Erinnerungsräume. 
Normen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München, Verlag C.H. Beck, 1999; v navezavi z globalizacijo 
gl. M. JURIČ PAHOR , Memorija in spomin  v času globalizacije. Razprave in gradivo , št. 50–51, 2006, str. 160–183; 
o oralni memoriji in njeni transmisiji gl. J. BODNAR, Power and Memory in Oral History: Workers and Managers at 
Studebaker. Th e Journal of American History – Memory in American History (tematska številka), letn. 75, št. 4, 1989, str. 
1201–1221.
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Povzetek Halbwachsovih spoznanj

Strnimo za konec temeljne propozicije, na katerih je postavljeno Halbwachsovo 
»podjetje « kolektivne memorije. 

Prvič, individualna memorija  ni nekaj samoniklega, kar bi se moglo samodefi nirati ali 
oblikovati ex nihilo, svojo edino realnost  lahko vzpostavlja prek udeležbe v kolektivni me-
moriji. Memoriranje preteklosti je mogoče le prek referenčnega družbenega okvira, znotraj 
katerega živi posameznik. 

Drugič, družbena skupina  ne pomeni zbirke fi zičnih oseb, ampak se vanjo povežejo 
posamezniki prek svojih družbenih vlog, prek identifi kacijskih opor v skupinski memoriji; 
odtod lahko razumemo hkratno udeležbo posameznikov v različnih skupinah ali družbah 
in memorijah. 

Tretjič, preteklost ni nekaj konzerviranega ali statičnega, ampak je manipulabilna di-
namična materija, ki se oblikuje vzporedno z zahtevami sedanjosti in prek sredstev, ki jih 
ta izbere za transmisijo selekcioniranega spominskega materiala. 

Četrtič, obstaja družbena funkcija memorije, ki je integracijska in kohezivna. Edini 
namen evokacije mitizirane memorije je v tem, da upraviči družbene reprezentacije   seda-
njosti.

Petič, memorije in zgodovine (včasih imenovane tudi zgodovinske memorije) ne sme-
mo enačiti. Razlikujeta se v več aspektih: v časovnem (memorija  – ciklični čas , zgodovina  
– linearni čas), v prostorskem (memorija – kontinuum , zgodovina – vnos prelomov in 
diskontinuitet), v konstrukcijsko relacijskem (memorija – sestavlja in razstavlja skupke 
prek iskanja podobnosti, zgodovina – akumulira in interpretira v skladu z zahtevami se-
danjosti), v eksplikativnem (memorija – razsoja, zgodovina – kritično-refl eksivno poja-
snjuje). Najpomembnejša posledica učinkovitega družbenega razlikovanja med memori-
jo in zgodovino pa je zavrnitev homogenizacije na obeh ravneh; na eni strani sproščeno 
življenje, koeksistenca ali tudi konfrontacija različnih memorij, na drugi  pa sobivanje in 
javna konfrontacija različnih zgodovinskih interpretacij.

Šestič, časovna in prostorska funkcija sta variabilni v razmerju do memorije. Lokaliza-
cija spominov je odvisna od trenutno prevladujoče intence nosilcev kolektivnih reprezen-
tacij; medtem ko čas  ni več linearni vektor , usmerjen proti večnosti, ampak vzporedno s 
pridobitvami Einsteina, kakor povzame Dauvignaud, predstavlja načelo koordinacije med 
elementi, ki niso odvisni od ontološkega mišljenja in jih ni mogoče nanj reducirati. 
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Sedmič, družbeni okviri  kolektivne memorije hkrati označujejo in umeščajo tudi neko 
aporijo, neko gornjo mejo prepustnosti, neko mentalno zaporo, prek katere kolektivna 
participacija in s tem družbena interakcija za vse tiste ljudi, ki se znajdejo zunaj nje, ni več 
mogoča.

Osmič, obstaja prav toliko kolektivnih časov, kolikor je ločenih skupin. 

Halbwachs  je z zadnjo ugotovitvijo vstopil v neko novo razsežnost partikularnega – 
nekoliko spominjajočo na koncepcijo časa, ki jo precej kasneje umešča mikrozgodovina , 
v kompleksni mikrokozmos memorije, v katerem mikrovozlišča posameznih kolektivnih 
reprezentacij časa in posameznih kolektivnih reprezentacij prostora predstavljajo privi-
ligirana mesta , kjer se oblikuje memorija . V tem, da je tu pravzaprav trčil ob »diferenci-
alna razmerja« med obema redoma enot, ki niso več zgrajena in utemeljena na preprosti 
binarni simetriji, ki je zaznamovala večino njegovih sodobnikov, ampak so prek tretjega 
reda (memorije) vpeta v strukturni model, ga lahko postavimo povsem blizu tako koncep-
tualizacij strukturalistične orbite kakor tudi dobrih trideset let kasnejših spoznanj Gillesa 
Deleuza.139 

Žal gornjih ugotovitev Halbwachs  ni utegnil dalje razviti, ker ga je prehitela smrt. S 
primeri sicer ponazarja različne manifestacije kolektivne memorije in se na ta način  skuša 
dokopati do načina, na katerega posamezne skupine, razredi in skupnosti ohranjajo in 
organizirajo spomine na svojo preteklost v kolektivne memorije, vendar se z različnimi 
oblikami transmisije memorije (razen z nekaterimi aspekti medgeneracijskega prenosa 
memorije) poglobljeno ni ukvarjal, morda tudi ni utegnil ukvarjati. Čisto zunaj njegove 
percepcije je tako ostala obsežna problematika oralne memorije. 

Današnje branje tekstov Mauricea Halbwachsa potemtakem, zlasti njegovega zadnje-
ga dela Kolektivna memorija , katerega niti problematika niti spoznavni horizont še zdaleč 
nista izčrpana – naj za slovenskega bralca ponovimo za Marie-Claire Lavabre140  – ni ne 

139   Primerjaj npr. Halbwachsova spoznanja z izpeljavo sedmih formalnih kriterijev, ki jih G. DELEUZE (À quoi reconna-
it–on le structuralisme?, v Le XXe siècle. Histoire de la philosophie, 8. Pariz, Hachette, 1973, str. 299–335, v slovenskem 
prevodu S. Pelka, Po čem prepoznamo strukturalizem, v Sodobna literarna teorija – zbornik. Ljubljana, Krtina, 1995, str. 
41–64) predlaga za prepoznavanje strukturalizma. Opozorimo naj še na primerljivost konceptualizacije kolektivne me-
morije s Saussurovim jezikovnim sistemom, pri katerem bi pojmu jezika (langue) ustrezalo Halbwachsovo pojmovanje 
kolektivne memorije, določene širše skupnosti, pojmu govorice (langage) tisti potencial memorije, vzporeden Saussuro-
vem »zakladu«, leksiki, vsebini trezorja, ki je na razpolago določeni skupini, in pojmu govora (parole) enkratni priklic 
t.i. individualnega spomina v referenčnih okvirih družbene skupine. Saussurovemu osrednjemu konceptu dvojice jezik /
govor (langue/parole), ki po Rolandu Barthesu napotuje na vse pomenske sisteme, lahko sopostavimo Halbwachsov 
koncept  kolektivna memorija  /posamezen spomin . Ni zgolj koincidenca, da je približno v istem času, ko je Halbwachs  
prišel v Pariz  in poiskal Durkheima, Saussure  natančno spremljal razpravo med Durkheimom in Tardom in bržčas tudi 
ni naključje, da Halbwachs in Saussure drug drugega ne omenjata. 

140  M.-C. LAVABRE , Maurice Halbwachs et la sociologie de la mémoire. Raison présente – Mémoire et histoire (tematska 
številka), 1998, št. 128, str. 47–56, tukaj str. 55.



podeljevanje smisla starim defi nicijam ne dodajanje novih defi nicij, atributov in konotacij 
pojmu, ki je v samem temelju polisemičen. Pomeni pa angažirati kritično perspektivo in se 
prek nje navezati na mišljenje  samo, na tisti procesni tok ali snope mišljenja našega avtorja, 
ki je nemara najceloviteje prisoten prav v njegove zadnjem delu Kolektivna memorija. Delu, 
ki problematizira ter konkretno zastavlja vprašanje vloge družbe in družbenih skupin v ge-
nezi individualne  memorije in ki ga je v zadnjem času zasenčil konjunkturni uspeh formule, 
ki naj bi ga domnevno povzemala. 
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Alenka Janko Spreizer

VSEBINE VEDNOSTI O ROMIH 
IN NJIHOVA TRANSMISIJA*

V pričujočem poglavju se bom posvetila orisu vsebinskih naložb romskih študij, pri 
čemer se bom oprla na sodobnejša proučevanja.1 

Ekskurz v zgodovino »ciganskih« študij, kot to polje imenujejo sodobnejši proučevalci,2 
je za razpravo relevanten iz več razlogov. Naj omenim vsaj tri: prvič, z zgodovino vede, ki 
proučuje Rome, in s historiografi jo akademske kariere njenih klasikov se raziskovalci red-
keje ukvarjajo. Drugič, romske študije so v polju etnologije ali antropologije, pa tudi v polju 
drugih družboslovnih ved, močno marginalizirane, zato se praktično ni mogoče poučiti o 
sodobnejših interpretacijah zgodovine te vednosti iz znanstvenih referenčnih virov; o mar-
ginalnosti njenih protagonistov govori tudi dejstvo, da v enciklopedijah sodobnejšega da-
tuma praviloma ni predstavitev posameznih »romologov«. Tretjič, vprašanja iz zgodovine 
romskih študij, predstavljena v tem poglavju, bodo bralcem pomagala osvetliti »genealogi-
jo« neprestanega ponavljanja nekaterih idej in tem, s katerimi se proučevalci ukvarjajo še 
danes. Dodatni razlog za podrobnejše povzemanje študije o zgodovini »romologije« je tudi 
perpetuiranje tem o indijskem izviru Romov v slovenskem prostoru in to, da je za »romo-
logijo« izvir Romov »nesporno znanstveno dokazan«: 

»Na prvem mestu moramo omeniti Slovenca Franca Miklošiča, enega najpo-
membnejših raziskovalcev v prejšnjem stoletju [v 19. stoletju], saj je dokončno 
rešil vprašanje, iz katere dežele so se predniki evropskih Romov odselili. V le-
tih 1872–1880 je Miklošič napisal in izdal temeljno znanstveno delo o rom-
skem jeziku in kulturi, razprave pa so izhajale pri Akademiji znanosti na Du-
naju. Te študije so zelo obsežne, sistematično obdelane, vsebujejo dragocene 
izsledke, pomembne za izvor romske populacije v Indiji. Miklošičevo trditev, 
da je prvotna domovina romskih prednikov v severozahodni pokrajini na ob-
močju južnega Hindukuša v Indiji, tudi današnji znanstveniki potrjujejo.«3 

*   Nekoliko popravljeno in dopolnjeno poglavje iz knjige A. JANKO SPREIZER, Vedel sem, da sem Cigan – rodil sem se 
kot Rom. Znanstveni rasizem v raziskovanju Romov. Ljubljana, ISH, 2002, 124–189.

1   T. ACTON, Gypsy Politics and Social Change: Th e development of ethnic ideology and pressure politics among British 
Gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. London, Boston, Routledge & Kegan Paul, 1974; A. FRASER, 
Th e Gypsies: Th e Peoples of Europe. Oxford, Blackwell, 1992; J. OKELY, Th e Traveller-Gypsies. Cambridge, University 
Cambridge Press, 1983; W. WILLEMS, In Search of the True Gypsy: From Enlightenment to Final Solution. London, 
Portland, Frank Cass, 1997; Id., Ethnicity as a Death-Trap: the History of Gypsy Studies, v L. Lucassen, W. Willems, 
A. Cottaar (ur.), Gypsy and Other Itinerant Groups: A socio-historical approach. London, MacMillan, 1998. 

2   J. OKELY, op. cit., 1983; W. WILLEMS, op. cit., 1997; 1998.
3   P. ŠTRUKELJ, O romski kulturi v preteklosti, v M. Vincetič (ur.), Romski zbornik / Romano kedijpe. Murska Sobota, 

Solidarnost, 1997, str. 7; prim. Id., Romi na Slovenskem. Ljubljana, Cankarjeva založba,1980.
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Po letu 1991, po osamosvojitvi Slovenije in sprejemu ustave, v kateri imajo svoje mesto 
tudi Romi, se zdi, da slovenski »romologi« opuščajo preciznost. Ne navajajo natančnejših 
in določnejših pojasnil niti o zgodovini Romov niti o zgodovini vednosti o njih, hkrati pa 
vedno znova konstruirajo romsko etnogenezo, ki so jo oblikovali že klasični predstavniki te 
vede. Konstantno reproducirajo mitske teme o izvirih, jeziku in kulturi. Izoliranost sloven-
ske »romologije« od sodobnejših raziskovanj »ciganskih« študij je verjetno tudi vzrok, da 
»romologi« ne omenjajo sodobnejših interpretacij in pogledov na zgodovino proučevanja 
romskih študij, kakor tudi ne pogledov na zgodovino Romov. Preden nadaljujem, se mi zdi 
potrebno pojasniti, da je za slovenske »romologe« zgodovina romskih študij področje z 
nesporno avtoriteto, kar bo podrobneje razvidno iz poglavij, ki sledijo pričujočemu. Proble-
matično se zdi zlasti dejstvo, da brez zadržkov perpetuirajo izsledke starejših raziskovalcev, 
avtoritet, njihova odkritja veljajo za dokončna, četudi so njihovi prispevki refl ektirani in 
čeprav je tudi v antropologiji oziroma etnologiji prišlo do novih konceptualizacij »kulture« 
ali »etničnosti« ter pogledov na znanstveni rasizem. V »romologiji« sta v tem smislu opazni 
odsotnost novejših miselnih tokov, prevladujočih v romskih študijah, in neabsolviranost 
epistemoloških razmislekov o reprezentaciji Romov.

Nekateri antropologi imajo pomisleke zaradi trivialnosti pojasnjevanja mitske zgodo-
vine Romov4 (o tem več v nadaljevanju), s katero so se ukvarjale tradicionalne »romologi-
je«. Četudi se mi zdijo pomisleki upravičeni, menim, da je koristno predstaviti zgodovino 
romskih študij, ki jo je koncizno analiziral Wim Willems5 v knjigi In Search of the True 
Gypsy: From Enlightenment to Final Solution. V raziskovalno spodbudo mu je med drugim 
bilo, da imajo tudi nekatere novejše romske študije zgodnejša spoznanja »romologije«, ki so 
utemeljena na klasični nemški fi lologiji in folkloristiki iz 18. in 19. stoletja, za neizpodbitne 
»resnice«. Protagonisti teh študij veljajo za skorajda absolutne avtoritete, kar se v najbolj 
skrajnih oblikah odraža v nekritičnem sprejemanju različnih konstruktov o zgodovini in 
odsotnosti konciznih analiz.

Tradicionalne »romološke« monografi je6 so tudi po Willemsovem prepričanju nacio-
nalno orientirane in opisujejo zgodovino Romov in romskih študij v posameznih nacional-
nih državah. Zato navadno ponudijo parcialni in regionalizirani izbor avtoritativnih avtor-
jev iz vrst jezikoslovcev, folkloristov, etnologov, popotnikov in drugih poznavalcev Romov, 
ki živijo v posameznih deželah.7 

4   Ko trdim, da je tematiziranje o »izvirih« mitsko, želim posebej opozoriti na to, da po mojem mišljenju pri tem ne gre za 
kakšno posebnost Romov. Vprašanja o »izvirih« posameznih ljudstev so odraz specifi čnih ideologij. Tudi konstrukcije etno-
geneze, če se predstavljajo kot znanstvene, so po mojem mnenju ideologija in v tem smislu bi jih lahko imeli za mitološke. 

5   T. ACTON, op. cit., 1998, označuje tega nizozemskega postmodernističnega avtorja za vodilnega raziskovalca nizo-
zemske šole socialnokonstruktivistične romske zgodovine, Y. Matras pa za literarnega kritika in učenca prominentne 
britanske socialne antropologinje Judith Okely. Okely je ena prvih, ki je izpodbijala tezo o domnevnem indijskem izviru 
Romov (Y. MATRAS, European Committee on Migration (CDMG) Problems Arising in Connection with the Internatio-
nal Mobility of the Roma in Europe. Strasbourg, Council of Europe, 1998, str. 228). 

6   Prim. npr. J.-P. CLÉBERT, Cigani. Zagreb, Stvarnost, 1967; v. ŠIFTAR, Cigani: Minulost v sedanjosti. Murska Sobota,  
Pomurska založba, 1970; P. ŠTRUKELJ, op. cit., 1980.

7   V slovenskem prostoru med lingvisti omenjajo predvsem Miklošiča. Ker ne omenjajo drugih avtorjev, Miklošič in nje-
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Med novejšimi proučevanji, dostopnimi v angleškem jeziku, velja poleg Willemsa ome-
niti vsaj še Angusa Fraserja, ki je leta 1992 prispeval Th e Gypsies: Th e Peoples of Europe, en-
ciklopedično zgodovino »ciganskega« ljudstva v Evropi, ob tem pa je opisal tudi zgodovino 
proučevanja teh skupin. Avtorja imata različni izhodiščni podmeni: medtem ko je Wim 
Willems8 skeptičen do tradicionalne, bolj ali manj eksplicitne »romološke« predpostavke, 
da so »Cigani« »nekoč« bili eno ljudstvo, se zdi, da je Fraser, ki se posveča predvsem enci-
klopedičnemu opisu romske zgodovine, to podmeno sprejel.9 

Zgodovina Romov in ob njej zgodovina romskih študij je v Fraserjevem primeru re-
konstruirana po vzorcih tradicionalnih postgrellmannovsko navdahnjenih proučevanj. 
Delo Angusa Fraserja Th e Gypsies je mogoče brati predvsem kot zgodovino protiromsko 
usmerjenih ukrepov oblasti v različnih deželah Evrope. Fraser defi nira »Cigane« kot ljud-
stvo indijskega izvira, ki je distinktivno od domorodnih oziroma »avtohtonih« nomadov. 
Študija, ki se opira bolj na bibliografske in manj na arhivske vire, je oblikovana po tradicio-
nalni kronološkolinearni evolucijski logiki, tako da devet poglavij predstavlja devet časovnih 
obdobij; začenja se s pojasnjevanjem »izvira« in končuje z orisom življenja »Ciganov« v mo-
dernih časih. Fraserjevo enciklopedično zgodovinsko delo je utemeljeno na logiki, ki sledi 
domnevnemu migracijskemu vzorcu. Smeri migracij sta rekonstruirali nemška fi lologija in 
historiografi ja, ki je zbrala niz zapisov v kronikah po kronološkem zaporedju. Te zgodnejše 
reference so omenjale prihod »Ciganov« v različne dele Evrope; pozneje so strokovnjaki tem 
zapisom dodali še druge dokumente, ki so jih izoblikovale oblasti v posameznih obdobjih. 

Študija Angusa Fraserja, o kateri je Piasere prepričan, da je najboljša knjiga o zgodovini 
Romov izmed vseh, ki jih je kdaj prebral,10 temelji – v skladu s tradicionalnimi »romolo-
škimi« usmeritvami – na implicitni podmeni o skupnem izviru »ciganskih« ljudstev. V 
splošnem uvodu je Fraser sklenil, da je Grellmann ob koncu 18. stoletja Romom povrnil 
etnično identiteto, kar naj bi odkril s pomočjo lingvističnih raziskav.11 Cigansko ljudstvo 
(Gypsy people) se po Fraserju manifestira v številnih pojavnostih. Njegova študija prav tako 

gova raziskovanja niso umeščena v širši kontekst romskih fi loloških in lingvističnih prizadevanj – in prav to je temeljna 
zagata. Miklošič resda velja za enega najpomemb nejših znanstvenikov svojega časa, vendar pa se je fi lologija razvijala tudi 
po njem, kar pa slovenskih »romologov« ne zanima posebno. 

8   W. WILLEMS, op. cit., 1997; 1998.
9   Tudi sociologi se ne oklepajo opredelitve o enotni etnični skupini Romov (prim. T. ACTON, op. cit., 1974), vendar 

večinoma ne dekonstruirajo avtoritet, ki za večino »romologov« veljajo za nesporne. Willems je po mnenju mnogih v svoji 
analizi naredil prevelik korak s tezo, da je Grellmann »izumil« Rome, oziroma s tezo, da naj »Cigani« ne bi obstajali (H. 
ASSÉO, osebna komunikacija). Ne glede na to, da se mnogi lingvisti z njegovo tezo ne strinjajo (V. A. FRIEDMAN in 
Y. MATRAS, osebna komunikacija), pa je njegova analiza plodna prav zato, ker osvetli dejstvo, da so nekateri zgodovi-
narji, pa tudi sociologi in etnologi pred njim, ki so želeli pojasniti romski izvir in zgodovino Romov, bolj ali manj sledili 
zapisom kronik in drugim zgodovinskim virom; ti odkrijejo predvsem represivni vidik vlad in politiko represije. Ne 
orisujejo pa npr. odnosov Romov z lokalnim prebivalstvom in nekonfl iktnih situacij.

10   L. PIASERE, Book Reviews: Angus Fraser: Th e Gypsies (Th e Peoples of Europe), 1993, str. 91.
11   Fraser trdi: »kakor koli so podrobnosti nepopolne, je bil Grellmannov nedvomni dosežek to, da je z razvrščanjem lingvističnih 

dokazov, kot je bilo tedaj razumljeno, zagotovil splošno propozicijo o indijskem izvoru romskega jezika, ki je postala široko 
sprejeta, in to, da je bila v očeh mnogih povrnjena (restored) njihova [romska] etnična identiteta. Zanj so bili poznejši »Ciga-
ni« nepo sredni potomci zgodnjih prišlekov« (A. FRASER, Th e Gypsies: Th e Peoples of Europe. Oxford, Blackwell, 1992, 
str. 196).
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refl ektira mnenje, da jezik omogoča rekonstrukcijo protojezika, hipotetičnega prednika 
vseh romskih narečij. Kot dodatno podkrepitev teze o domnevnem skupnem izviru Fraser 
navaja, da raziskovanje krvnih skupin v okviru fi zične antropologije omogoča vzpostavitev 
povezave z indijskimi izviri Romov.12

Willemsova študija ni klasična knjiga o »Ciganih«. Vodi nas skozi proučevanja raz-
ličnih avtorjev, ki po njegovem mnenju sestavljajo jedro romskih študij, in skozi zgodovin-
ski proces konstrukcije »ciganske« identitete. Ovrednoti prispevek »romoloških« klasikov, 
katerih reference še danes veljajo za moderne. Dokazoval je, da bi težko našli kakršne koli 
empirične vire, na katerih bi lahko utemeljili jasne in neizpodbitne dokaze o splošni skupni 
zgodovini, ki bi veljala za vse skupine »Ciganov«. Analiziral je vsebino publiciranih tekstov 
o Romih, ki imajo po mnenju nekaterih »romologov« še danes znanstveno vrednost, ter 
osvetlil premike v idejah, ki jih je spodbudila socialna in politična klima v različnih zgo-
dovinskih obdobjih. Proučil je procese stigmatiziranja Romov, ki so posledica religiozne-
ga, političnega ter socialno-ekonomskega razvoja. Zdi se, da je bilo razmišljanje o tradiciji 
Romov obarvano z zamišljanjem »Drugega«, po katerem so upodabljali tuje skupine in 
»pogane« kot tujce, ki so bili »divji in necivilizirani«, ker naj bi bili nekristjani. 

Pri obsežnem pretresanju romskih študij13 je Willems uporabil objektivno metodo 
zgodovinskega pregleda enciklopedičnih gesel o »Ciganih«.14 Na podlagi teh gesel je re-
konstruiral genealogijo vednosti o »Ciganih« in identifi ciral najvplivnejše tekste v izbra-
nem časovnem obdobju. Njegovo študijo je oviralo to, da so avtorji nekonsistentno citirali 
vire in redko kritično vrednotili material, iz katerega so črpali. Izluščil je najpomembnejše 
predstavnike in ugotovil, da tudi v novejših tekstih v »romologiji« prevladujejo pisci iz 19. 
stoletja, kar jasno kaže na distribuirano avtoritarnost tekstov v daljšem časovnem obdobju. 
Willems je identifi ciral tudi najvplivnejše avtoritete in pokazal, da gre v mnogih primerih 
bolj za plagiate kakor za empirične etnografske študije. 15

Tako Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann v nekaterih krogih še danes velja za ne-
izpodbitno avtoriteto. Njegovo delo Die Zigeuner, ein historischer Versuch über die Leben-
sart und Verfassung, Sitten und Schicksahle dieses Volks in Europa, nebst ihrem Ursprunge 
iz leta 1783 predstavlja tematski okvir za večino raziskovalcev v 19. in za nekatere razi-
skovalce v 20. stoletju. Če verjamemo Willemsu, poznejši proučevalci Romov nikoli niso 
resno kritizirali njegovih idej.16 August Pott, Franc Miklošič, Bath Smart in Henry Crofton 
so nadaljevali raziskovanje lingvistične teme, ki jo je vpeljal Grellmann. Pottovo standardno 

12   A. FRASER, op. cit.,1992, str. 10–32.
13   Willems govori o Gypsy studies, Fraserja pa označuje za »ciganologa«, verjetno zato, ker sodi v postgrellmannovsko 

tradicijo (W. WILLEMS, op. cit., 1997).
14   Pojasnil je, da je v enciklopedijah, ki so izšle med 1700 in 1980, pre gle dal 40 angleških in ameriških, 28 francoskih, 30 

nemških in avstrijskih ter 54 nizozemskih gesel in deduciral stanje znanja v vsakem obdobju.
15   W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 11–12. 
16   Ian Hancock, romski aktivist in predavatelj romskih študij na univerzi v Teksasu, je bil med redkimi, ki je kritiziral Grell-

manna. Na spletnih straneh [http//:www.geocities.com/~patrin/pariah-ch8.htm], kjer je objavljeno njegovo delo Th e 
Pariah Syndrome, lahko najdemo nekaj bežnih kritičnih opazk o Grellmannovem ambivalentnem odnosu do Romov.



327
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
3. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI 

IN STRATEGIJAH POZABE

delo Die Zigeuner in Europa und Asien (1844–1845) je ostalo brez tekmeca vse do sodob-
nih dni. Michiel de Goeje, Paul Bataillard in Alex Paspati so nadaljevali elaboracijo tem iz 
zgodnje zgodovine »Ciganov« v Evropi in drugod, zlasti temo o mestu izvira. Madžarski 
folklorist Heinrich von Wlislocki in ameriški pisatelj in folkorist Charles Gotfrey Leland 
predstavljata folkloristično šolo mišljenja, ki je vzcvetela v drugi polovici 19. stoletja v Sre-
dnji Evropi in Angliji; poglobila sta etnografski aspekt študij, ki ga je Grellmann le grobo 
orisal.

Mož, ki so ga navdahnili interesi za folkloristično plat romskih družb, je bil George 
Borrow. Objavljal je polavtobiografske publikacije o historičnih, lingvističnih, etnoloških in 
folklorističnih zapisih o Romih v Španiji, Rusiji in Angliji. Njegove naslednike je Willems 
našel v skupini ljudi, ki so oblikovali društvo Gypsy Lore Society. 

V tridesetih letih 20. stoletja so se pojavili novi pristopi, ki odsevajo evgenično in kri-
minološkobiološki način razmišljanja, ki je bil globoko utemeljen v kriminološki tradiciji 
19. stoletja. Ta premik je vodil v spremembo razmišljanja o Romih in predstavlja drama-
tičen preobrat k njihovemu stigmatiziranju. Najvidnejši predstavnik te linije je evgenično 
inspirirani kriminološki biolog Robert Ritter. Njegovo »rasno raziskovanje« je kulmini-
ralo v nacizmu. Od leta 1945 naprej se pojavlja močan interes za proučevanje romskega 
aktivizma oziroma gibanja proti romski diskriminaciji. S tem vidikom sta se ukvarjala že 
omenjena Th omas Acton in Jean-Pierre Liégeois, Willems pa navaja tudi avtorja Davida 
Mayalla.17 

Študija Wima Willemsa In Search of the True Gypsy: From Enlightenment to Final 
Solution podaja analizo vplivnosti obravnavanih proučevanj omenjenih avtorjev v »romo-
loških« krogih in intelektualno tradicijo, ki so ji pripadali, ter oriše vire, na katere so se 
opirali. Willems je umestil življenje in delo vsakega »romologa« v socialni kontekst tedanje 
politike in znanosti. Pri načinih prenosa znanja med raziskovalci je pokazal na konsonance 
in disonance prevladujočih perspektiv posameznih piscev. Primerjal jih je s pogledi njihovih 
predhodnikov in sodobnikov ter pri tem ilustriral tudi premike v razmišljanju. Osvetlil je 
podobnosti in razlike v argumentaciji in imaginarijih vlad ter sodnih oblasti njihovega časa, 
ki so urejale »romsko problematiko«. S tem v zvezi se je tudi spraševal, ali so omenjeni »ro-
mologi« proučevali Rome z znanstvenimi nameni ali z namenom intervencije. Prevladujoča 
percepcija znanstvenikov je bila, da Romi predstavljajo »socialni problem«, ki ga je treba 
rešiti.18 

Willems zagovarja tezo, da je šlo v Grellmannovi študiji za konstrukcijo romske iden-
titete, in izpodbija idejo, da gre v primeru »Ciganov« za eno samo ljudstvo. Grellmann je 
po Willemsovem mnenju strnil različne pristope in s svojim načinom razmišljanja sicer 
raznovrstno populacijo prikazal kot enotno. Grellmannovi sklepi so bili generalizirani, ute-
meljeni na zbirki virov o neenakih skupinah, ki naj bi po njegovem mnenju imele veliko 
skupnega. 

17    W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 11–13.
18   Ibid., str. 16–18.
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Zgodnja zgodovina romskih študij odkriva malo originalnosti, ker se je stoletja repro-
duciralo omejeno število malo zanesljivih virov. Posledica tega je, trdi Willems, da se je so-
dobnejši imaginarij »ciganske« identitete in njene zgodovine primarno oblikoval s psevdo-
znanstvenimi interpretacijami. Če je bila identiteta konstruirana na tak način, je vprašljiva 
tudi predstavljena zgodovinska realnost, za katero se zdi, da je med »romologi« nesporno 
sprejeta. 

V delu nekaterih socialnih antropologov,19 ki so objavljali v sredini šestdesetih in se-
demdesetih let 20. stoletja, najdemo razmeroma ustaljene in tradicionalne razlage o zgo-
dovini »romologije« in o »izviru Romov«. Sodobnejši raziskovalci se ne ukvarjajo posebej 
z zgodovino Romov, ker menijo, da je preveč zbanalizirana in trivialna. Tako npr. angleški 
socialni antropolog Michael Stewart ne razpravlja o razvoju vednosti o »Ciganih«, ki je 
v tesni povezavi z izviri Romov kot »etnične skupine«. Najzanimivejši aspekt Romov za 
neromske opazovalce, vsaj od 18. stoletja naprej, je njihov obskurni »izvir«, manj pa npr. 
domnevni vzroki migracij, čemur se Stewart čudi. Stewart omenja, da med prebivanjem na 
terenu pri skupini Romov na Madžarskem ni slišal spontanega pogovora o geografskih ali 
zgodovinskih »koreninah« njihovega lastnega ljudstva, ki so tako priljubljen tematski re-
pertoar »romologije«. Četudi Romi vedo, da imajo Gadže fantazijsko predstavo o hierarhiji 
»pravih« in »križanih polkast«, v medsebojni komunikaciji kažejo malo zanimanja za svoj 
pedigre, ki bi dokazoval, da so »pravi« ali »mešani«.20

Angleška socialna antropologinja Judith Okely je skorajda edina, ki je oporekala na-
videzno preprostemu pojasnjevalnemu modelu »romologije«. Po tem modelu so »Cigani« 
(korektneje Traveller-Gypsies) »avtsajderji«, ki so se priselili v evropske družbe in se nikoli 
niso asimilirali. Okely je pojasnjevalni model zasukala in postavila tezo, da so »Cigani« 
»insajderji«, ki so se pojavili ob propadu fevdalizma.21

Svoje pojasnjevanje, ki ga je izpeljala iz historičnih kategorizacij in reprezentacij »Ci-
ganov«, je Okely večinoma omejila na »Cigane« v Britaniji. Toda nekatere aspekte bi lahko 
aplicirali tudi na diskusije o izvirih »Ciganov« drugod v Evropi. Judith Okely je izpodbijala 
rasne teorije, ki so jih razvili »romologi« na podlagi etimoloških dokazov in po katerih naj 
bi bili »pravi Cigani« genealoški potomci specifi čnih skupin oseb, ki so domnevno prišle 
iz Indije pred skoraj tisoč leti. Njena teza govori o rekrutaciji »Ciganov«: od 14. stoletja 
naprej naj bi obstajalo v Evropi veliko domorodcev, ki bi se lahko rekrutirali v nomadske 
skupine. Grupacije naj bi se organizirale za izkoriščanje ekonomskih priložnosti na cesti. 

19   Prim. npr. R. GROPPER [roj. COTTON], Ways of Looking at Roma. Th e Case of Czechoslovakia, v F. Rehfi sch (ur.), 
Gypsies, Tinkers, and Other Travellers. London, New York, San Francisco, Academic Press, 1975; A. SUTHERLAND, 
Gypsies: Th e Hidden Americans. Illionos, Waveland Press, 1975 [1986]; prim. tudi L. DE HEUSCH, À la découvert des 
Tsiganes: Une expédition de reconnaissance 1961. Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie, 1966.

20   M. STEWART, Th e Time of the Gypsies. Colorado. Oxford, Westview Press, 1997, str. 28; Id., Th e Puzzle of Roma 
Persistence: group identity without a nation, v T. Acton in G. Mundy (ur.), Romany Culture and Gypsy Identity: A com-
panion volume to Gypsy Politics and Traveller Identity. Hertfordshire, University of Hertfordshire Press, 1997.

21   Za kratko, toda dokaj koncizno analizo historičnih kategorij in reprezentacij ter modernih izkrivljenih prikazov »Ciga-
nov« v Angliji prim. J. OKELY, op. cit., 1983, str. 1–37.
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Preživljali naj bi se kot krošnjarji in potujoči umetniki ter priložnostni kmetijski delavci. 
Možno je bilo, da so bili uspešnejši, če so se ti »Egipčani«, kot so tedaj imenovali take 
potujoče skupine v Angliji, predstavljali kot eksotični prerokovalci; svobodo gibanja naj bi 
uveljavljali z argumentacijo, da so romarji in spokorjeni. Najuspešnejši naj bi se samorepro-
ducirali, pri čemer naj bi uporabljali sorodstvene vezi za sodelovanje med skupinami ter 
vzajemno pomoč pri varovanju pred rivalskimi skupinami in oblastmi. V 15. in 16. stoletju, 
ko je bilo v Evropi veliko izkoreninjene populacije, ki je predstavljala prednike proletariata, 
bi lahko del populacije prodajal svoje delo. To bi bili lahko npr. tisti, ki niso bili služabniki, 
niti se niso povezali v cehe ali gilde, pač pa so bili klateži ali zakupniški kmetje, ki jim je po-
tekel najem zemlje. Okely dodaja, da bi lahko tudi Marxova razlaga o rekrutaciji modernega 
proletariata razložila vir populacije nekaterih »Ciganov«, ki so zavrnili mezdno delo in se 
niso pustili proletarizirati. Dodatni vir populacije bi lahko bili razlaščeni kmetje, ko je bila 
prejšnja kmetijska zemlja med razvojem industrije volne spremenjena v pašnike.22 

Zgodnja zgodovina romskih študij

Nemški zgodovinar Grellmann je veljal za vplivno avtoriteto še po 2. svetovni voj-
ni. Na splošno je priznan kot utemeljitelj znanstvenega proučevanja Romov. Pri socialni 
konstrukciji identitete »Ciganov« se je opiral na publikacije, ki so izšle že pred njegovim 
delom.23

Kronike in kozmografi je,24 nekakšne prednice enciklopedij, so verjetno primarnega 
pomena za oblikovanje idej o »Ciganih«. Pogled od blizu je Willemsu odkril, da je zgodnje 
identifi ciranje »Ciganov« v Zahodni Evropi temeljilo na pisanju dominikanskega meniha 
Corneriusa iz Leipziga iz leta 1417 in na fragmentu zapisa iz leta 1424, ki ga je obliko-
val kanonik Andreas iz Regensburga. Fragmenta vsebujeta etnografski opis, opisujeta npr. 
njihov videz, šotore zunaj mestnega obzidja ipd.; vendar se orisa med seboj razlikujeta. 
Cornerius je opisal, da so črni kot Tatari in se kličejo Secaner; kot navaja Andreas, po Wil-
lemsu se imenujejo Cigäwnär oziroma Cingari in po Fraserju vulgarno Cigäwnär. Prihajali 
naj bi iz Madžarske in naj bi romali sedem let. Pregnani naj bi bili iz Egipta, kot znamenje 
ali v opomin na bežanje našega gospoda pred Herodom. S seboj naj bi imeli prepustnico 
madžarskega kralja Sigismunda (madžarskega kralja in od leta 1410 vladarja rimskega im-
perija). Andreas je trdil, da so sumljivi zaradi vohunstva.25 

22   Ibid., str. 13–14.
23   Willems je pri proučevanju Grellmannovih prispevkov uporabljal zbirko besedil, ki jih je zbral Reimer Gronemeyer v 

precej simplifi cirani obliki; ta avtor se je pretežno ukvarjal z Grellmannom in njegovimi latinskimi viri. Pri interpretaciji 
zgodnje zgodovine »ciganskih« študij se je oprl tudi na Rucha (prim. W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 13–16, 20). 

24   Opise nekaterih kronistov omenja tudi Fraser, med njimi npr. Aventi nusov prispevek, v katerem se reproducirajo po-
dobe tatinskih »Ciganov«. V teh besedilih so označeni kot tatinska rasa, Zigeni, ki živi na mejah s turškim imperijem in 
Madžarsko in govori jezik Wendisch; so prevaranti in napačno pripovedujejo, da so iz Egipta (prim. A. FRASER, op. cit., 
1992, str. 85–86).

25   W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 13f.; prim. A. FRASER, op. cit., 1992, str. 75f.
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Willems opozarja, da je pri zgodnjih opisih težko določiti, kateri elementi so bili speci-
fi čni za skupino in kateri bi npr. lahko odsevali splošne reakcije na prihod katerih koli novih 
prišlekov. Enako velja za pomanjkanje pozornosti pri proučevanju funkcionalnosti podob. 
Strah pred Romi, ki so bili obdolženi »vohunstva«, bi lahko pojasnili s splošnim strahom 
pred tujci iz otomanskega imperija. Willems s tem v zvezi pojasnjuje, da ni bila opravlje-
na primerjava tekstov o »Ciganih« in drugih besedil, ki opisujejo prišleke: njihov videz, 
stil oblačenja in načine trgovanja, skratka lastnosti, ki bi lahko vzbujale pozornost oziroma 
strah pri domorodni populaciji. Do Konvencije iz leta 1529 ni bilo govora o vohunstvu, niti 
ni bilo omemb kraj. Za »Cigane« so veljala splošna pravila o redu, ki so zadevala potujoče 
glasbenike, berače in podobne kategorije ljudi. Ko je nemški vladar Maksimilijan (ustoličen 
1493) potreboval davke za fi nanciranje vojne proti Turkom, je postalo igranje na strah pred 
vohuni funkcionalno. Tedaj naj bi bili »Cigani«, predstavljeni kot »orientalski pogani«, ide-
alni grešni kozli. 

Ob koncu 16. stoletja se je v »ciganskih« študijah rodila teorija, ki je bila zelo vplivna 
med inkvizitorji, sodniki in državnimi uslužbenci. Ta teorija je popolnoma zanikala »ekso-
tični« oziroma »tuji« izvir. Po njej »Cigani« niso bili nič drugega kot sodrga z dna različnih 
evropskih družb, ki naj bi govorili premišljeno popačeno.26 Med viri iz 16. stoletja je verje-
tno najbolj znana Münsterjeva Kozmografi ja (Cosmography) iz leta 1550,27 v kateri se kaže 
odsev sprememb v mentaliteti, ki je bila značilna za to obdobje in ki je dajala nov poudarek 
sedentarnosti, stalnemu delu in vezanosti na zemljo. 

Poznejši pisci niso bili več kronisti, pač pa prej kompilatorji prejšnjih virov. Posledica 
tega je stereotipizirano reproduciranje »ciganskega« portreta, ki sta ga orisala Cornerius in 
Andreas, sklepa Willems. Meni, da se je premik v defi niciji »Ciganov« zgodil že v 16. sto-
letju: medtem ko so bili prej primarno »tujci«, sta v 16. stoletju poudarjena njim pripisano 
»pogansko stanje« in »kriminalni način življenja«.28 Willems navaja, da je teolog Krantz 
leta 1520 govoril o »izmečku naroda«, o »Ciganih«, ki živijo »kot psi«, »brez religije«, »iz 
dneva v dan«. Ni jih opisal kot zaprto (etnično) skupino, pač pa kot skupnost klatežev, 
tatov in beračev iz mnogih dežel. V tem smislu Gronemeyer omenja cepitev, ki se je razvila 
pri interpretaciji romske zgodovine in jo imenuje »teorija dveh skupin«. Piasere prav tako 
pojasnjuje, da se je ob koncu 16. stoletja oblikovala distinkcija, ki je temeljila predvsem na 
lingvističnih osnovah, med dvema tipoma »Ciganov«: med nomadi eksotičnega izvira – za 
njihovo domovino je bila predlagana Nubija – in tistimi, ki naj bi bili lokalni. Prvi govorijo 
»jezik«, drugi »jezikovno posebnost« (idiotisme).29

Vir razločevanja med »originalnimi« in »mešanimi« skupinami »Ciganov« je po Wil-
lemsu zapis švicarskega kronista Stumpfa iz leta 1538. Po pisanju tega kronista so bili »Ci-
gani« izgnani iz Egipta kot kristjani in so končali sedemletno romanje. Ti ljudje so imeli 

26  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 20.
27  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 14.
28  Ibid., str. 15.
29  L. PIASERE, op. cit., 1994, str. 20.
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premoženje v obliki zlata in srebra in se niso vedli kot tatovi. Predlagal je, da bi se »izvirni« 
»Cigani« vrnili v svojo domnevno domovino, ko končajo romanje. Sodobne »mešane sku-
pine goljufov« in drugi, ki so padli v socialno brezno, naj bi imeli malo skupnega z njimi. 
Ta ambivalentnost v mišljenju je po Willemsu najzgodnejši izraz iskanja »pravih Ciganov«. 
Zdi se, da se je oblikovala ideja, po kateri so v začetku 15. stoletja identifi cirali »prave Ciga-
ne« oziroma »resnične, dobre Cigane«. Stoletje pozneje so potovali le še brezbožneži oziro-
ma pridaniči raznolikih izvirov, ki so si rekli Romi. Za te je bilo rečeno, da živijo brez boga 
in njegovih zapovedi, da s svojim potujočim načinom življenja motijo socialni red, govorijo 
svoj specifi čni jezik, so pogani in so trn v peti pismenim razredom.30 

V 17. stoletju sta Camerarius (1602) in Toppeltin (1667) v svojih delih eksplicitno 
zavrnila hipotezo, da so Cingari tujega izvora. Poudarila sta njihov poganski status, njihov 
beraški in lopovski način življenja brez korenin. Pravzaprav so te fantazije o Romih krivično 
zasenčile bogatejše in kompleksnejše realnosti »ciganskega« življenja ter njihove integracije 
v različne skupnosti. 

Največjo avtoriteto med objavljenimi deli o »Ciganih« iz tega stoletja sta imeli, vsaj 
v nemških predelih, deli Jacobusa Th omasiusa iz leta 1652 in Ahasverusa Fritscha iz leta 
1662. Avtorjema so Romi predstavljali socialno kategorijo »avtsajderjev«. Izvirali naj bi iz 
različnih dežel in naj bi se spojili z domačimi berači in pridaniči, ki so »mrgoleli« po Nem-
čiji kot »kuga potepuhov«. V skladu s prevladujočo politiko tedanjega časa sta trdila, da si 
celotna kategorija nizkega sloja in potepuhov zasluži preganjanje z represivnimi vladnimi 
ukrepi – tak pristop je viden v seznamih iskanih oseb (Steckbriefe). Sezname so uporabljale 
sodne in policijske oblasti od druge polovice 18. stoletja naprej za sistematično izmenjava-
nje informacij o članih skupin, ki so jih imele za nezaželene ali za kriminalce. Mednje so 
šteli tudi »Cigane«.31 Rudimentarna metoda se je pozneje razrasla v razširjen registracijski 
sistem, v katerega so bile inkorporirane tudi informacije o »Ciganih«.32 

Primer enega takih seznamov, reprezentativen za žanr Steckbriefe, predstavlja seznam, 
ki ga je zbral Georg Jacob Schäff er, ki ga po Lucassenu lahko opredelimo za prvega krimi-
nologa.33 Njegovo delo se je pojavilo hkrati z Grellmannovo knjigo. V njegovih zgodnejših 
delih od leta 1784 so bili »Cigani« predstavljeni kot sestavni del skupine, ki jo je imenoval 
za vsoto vseh vrst »potepuških izmečkov«. V Schäff erjevi drugi publikaciji, ki je izšla leta 
1787, za Grellmannovim delom, pa že najdemo »ciganski seznam« in zdi se, da je v njem re-
lacija med potepuhi in »Cigani« bližja kot kadar koli prej. Kompaktno tipologijo skupin, ki 
jih je Schäff er zbral v poglavju o nezaželenih, je primarno oprl na teksta Fritscha in Th oma-
siusa, kar lahko pojasni prepoznavnost mnogih njunih idej o tej podskupini. Rečeno je bilo, 

30  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 15.
31   S tem aspektom se je bolj poglobljeno ukvarjal zgodovinar Lucassen, ki je proučeval »protozgodovine« policije, zgodo-

vino krimino logije in s tem povezane procese etiketiranja potujočih skupin med letoma 1700 in 1945 v Nemčiji. Več o 
tem v: L. LUCASSEN, W. WILLEMS, A. COTTAAR, op. cit., 1998.

32    W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 15f.
33   L. LUCASSEN, 1998. »Harmful Tramps«: Police Professionalization and Gypsies in Germany, 1700–1945, v L. 

Lucassen, W. Willems, A. Cottaar (ur.), op. cit., 1998, str. 77.
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da imajo »Cigani« skrivni jezik (Rotwelsch), ki je morda tujega izvira, toda ne nazadnje so 
bili Nemci in potemtakem fragmenti večje kategorije potujočih. Kategorija »Cigani« se je 
prvič pojavila v pu blikaciji, ki so jo izdale sodne oblasti, kot krovni izraz za potepuhe. Schäf-
fer je predlagal ukrepe za njihovo rehabilitiranje, ki so bili usklajeni z nazori njegovega časa 
in z razsvetljenskimi idejami o socialnem napredovanju (social elevation).34 

Preoblikovanje pogleda na »Cigane« v 18. stoletju

Zgodovinar Angus Fraser je pojasnil, da temelji za preoblikovanje pogleda na »Ci-
gane« ležijo v zadnjih desetletjih 18. stoletja. Do začetka 20. stoletja so različne socialne, 
ekonomske in politične sile spodbudile nove migracije v globalnem obsegu in evropskih 
deželah. Številni Romi so zasedli različne pozicije na obrobjih družbe, in pojavile so se nove 
percepcije.35

Neznani madžarski znanstvenik je prvi skušal narediti zaokroženo analizo romskega 
načina življenja, čeprav le tistega dela, ki ga je dojemala dominantna družba. V letih 1775 in 
1776 je izšlo več kot 40 člankov v madžarskem časopisu v nemščini, imenovanem Wiener 
Anzeigen. Anonimni pisec je bil popustljiv do politike Marije Terezije in njenega urejanja 
romskega vprašanja; ukvarjal se je s sodobnimi razmerami in ni izhajal iz tedanje vednosti 
o Romih. V ospredju njegovega pisanja sta bili Madžarska in Transilvanija. Poudaril je, da 
Romi niso homogen narod oziroma da nimajo homogene kolektivne kulture; čeprav imajo 
veliko skupnih značilnosti, na vsako skupino vplivajo okoliščine gostiteljske dežele.36

Objavil je etnografski opis bivališč, prehrane, oblačenja, načina preživljanja in poklicev.37 
Romske morale in kulture ni cenil. Po njegovem pisanju naj bi obstajalo malo dokazov, da 
bi premogli spoštovanje in sram; vendar naj bi več kot očitno izkazovali ponos. Prevzeli so 
religijo lokalnega okolja; sicer so brez lastne vere in nimajo kakšnih posebnih navad oziro-
ma ceremonij, je bil prepričan. Njihov tradicionalni način življenja in pomanjkanje uradnih 
»dokumentov« je po mnenju anonimnega avtorja v nasprotju z vsako organizirano družbo. 
Krivdo za to je videl v vzgoji. Trdil je, da imajo starši radi svoje otroke, vendar jih ne znajo 
izobraziti. Tako naj bi bili kot odrasli brez možnosti spremeniti svoje življenje. »Cigani« bi 
lahko v prihodnosti predstavljali uporabno delovno silo v kmetijstvu in ročnih obrteh, pa 
tudi v vojski, saj naj bi imeli tudi vojaške sposobnosti. Avtor tekstov v Wiener Anzeigen je 
bil prepričan, da se je treba potruditi za preobražanje »Ciganov« v človeška bitja s pomočjo 
ustreznega usposabljanja, da bi jih »obdržali« v družbi kot uporabne subjekte. 

34  W. WILLEMS, op. cit.
35   A. FRASER, op. cit., 1992, str. 191f. 
36   Willems je avtorja identifi ciral s pomočjo inicialk »ab H«, ki so se pojavile na koncu bolj konkluzivnih člankov, in na 

podlagi korespondence med avtorji besedil, ki so objavljali v časopisu. Zelo verjetno gre za Sa muela Augustinija Ab Hor-
tisa, protestantskega znanstvenika madžarskega rodu. Grellmann naj bi po Willemsovem mnenju večino etnografskega 
gradiva črpal iz omenjenih časopisnih prispevkov (W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 63).

37  Prim. ibid., str. 61–65.
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Avtor časopisnih člankov, objavljenih v Wiener Anzeigen, je priznal povezavo med 
romskim jezikom in Indijo. Prvenstvo pri odkrivanju povezave naj bi šlo madžarskemu pa-
storju Istvánu Wáliju.38 Zgodba o njem je precej kuriozna in jo »romologi« različno svobo-
dno interpretirajo. Tradicionalne »romologije« pojasnjujejo zgodovino vednosti o Romih 
razmeroma ustaljeno in zgodbo o Istvánu Wáliju še danes vztrajno predstavljajo kot začetek 
»ciganskih študij«. Sodobnejši raziskovalci pa so do tega mitskega začetka bolj zadržani.

Stewart je zapisal, da mitska razlaga pripoveduje o odkritju Istvána Wálija. Slednji 
naj bi leta 1753 ugotovil sorodnost med besediščem treh indijskih študentov z Malabarske 
obale, ki jih je srečal v Leidnu, in vokabularjem Romov iz svojega domačega kraja. Wálijevo 
odkritje je postalo znano širši javnosti šele po letu 1783, ko je Grellmann objavil knjigo Die 
Zigeuner. Od tedaj naprej so raziskovalci večinoma skušali rekonstruirati romsko zgodovi-
no na podlagi lingvističnih študij, ki so v moderni romščini identifi cirale več sto besed, raz-
vitih iz sanskrta. Obstoj skupnega besedišča pri različnih »ciganskih« skupinah jim je služil 
kot dokaz njihovega indijskega izvira. Prisotnost prgišča drugih besed v glavnem romskem 
dialektu, ki naj bi izvirale iz različnih delov srednje Azije in Srednjega vzhoda, so potem 
uporabljali za prikazovanje kronologije populacijskih gibanj.39 

Stewart pojasnjuje, da je omenjeno dejstvo veliko bolj obskurno, kot se zdi na prvi po-
gled. Wáli svojega prispevka ni zapisal; doslej niso našli niti seznama zbranih izrazov. Do-
mnevni spisek besed, ki naj bi ga sestavil Wáli, tudi ni bil uporabljen kot vir za študij romske-
ga jezika. Grellmann je objavil Wálijev prispevek tako rekoč iz tretje roke. Izraz Malabarska 
obala bi se lahko nanašal na celotno zahodno obalo Indije; tako bi lahko bili študenti iz Goe. 
Če bi bili z Malabarske obale, bi Wáli najverjetneje ne prepoznal nobenega izraza.40 

Tudi Willems in Fraser41 sta povzela zgodbo o Istvánu Wáliju in skušala preveriti 
njeno verodostojnost. Fraser je bil prepričan, da je bil materni jezik omenjenih študentov 
verjetneje neki dravidski jezik, malayalam, ne pa indoarijski. Vprašanju zgodovinske avten-
tičnosti poročila o spisku besed se ni posvetil, pač pa je pregledal register vpisanih študen-
tov in ugotovil, da v njem ni vpisa Istvána Wálija. Trije študenti na seznamu vpisanih iz 
zgodnjih petdesetih let 18. stoletja naj bi bili opredeljeni za Cejlončane [Cejlon – danes Šri 
Lanka, velja tudi v nadaljevanju – op. avt.]. Dopustil je možnost, da je Wáli obiskal Leiden 

38   Pogosta je omemba o odkritju madžarskega teologa Istvána Wálija (M. STEWART, op. cit., 1997, str. 27) oziroma 
Istvána Válija (A. FRASER, op. cit., 1992, str. 193) oziroma Stephanusa Valija (W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 57). 
Njegovo ime je v »romološki« lite raturi zapisano še v raznoterih variantah, npr.  kot Vály (M. BLOCK, 1936, navedeno 
v P. Štrukelj, op. cit., 1980, str. 24). Štrukelj je zapisala, da naj bi Block omenjal objavo Vályjevega članka, ki naj bi izšel 
leta 1763. Clébert je leta 1967 pojasnil, da je 6. novembra 1763 v časopisu Bečke novine izšel članek o Stjepanu Valiju, 
protestantskem pridigarju iz Almaša v grofi ji Komora, ki je študiral v Leidnu. Spoznal je nekaj Malabarcev. Ko je Stjepan 
Vali opazil, da je njihov jezik v marsičem podoben jeziku Bohémiens, je izrabil priložnost in zapisal okoli tisoč besed z 
njihovim pomenom, ki so mu jih narekovali. Skupaj so se prepričali, da na njihovem otoku obstaja pokrajina, imenovana 
Czigania (Clébert dodaja, da karte te pokrajine niso zabeležile, le na jugu Trabzona obstaja področje, imenovano Brda 
Zigana). Po vrnitvi z vseučilišča je Stjepan Vali pri madžarskih »Ciganih« povprašal o pomenu teh besed, ki naj bi mu 
jih pojasnili brez težav ( J.-P. CLÉBERT, op. cit., 1967, str. 30–31.

39  M. STEWART, op. cit., 1997, str. 27.
40  Ibid., str. 257.
41  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 57; A. FRASER, op. cit., 1992, str. 193.
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kot študent kakšne druge nizozemske univerze. Glede razumevanja besed je poudaril, da bi 
»Cigani« imeli potemtakem veliko več težav pri prepoznavanju besed, kot navaja, četudi bi 
bil njihov »izvirni« jezik dobro ohranjen. 

Willems je našel omembo Wálija v latinskem rokopisu, ki je bil v lasti madžarskega 
zbiralca pisnih dokumentov Szekelyja van Dobe. 6. novembra 1763 naj bi zbiralca obiskal 
tiskar Stephan Pap Szathmar Nemethi, s katerim sta se pogovarjala o jeziku »Ciganov«. 
Nemethi naj bi Dobi povedal anekdoto o refomističnem duhovniku Istvánu Wáliju, ki je 
študiral v Leidnu in služboval v Almaschu v distriktu Comorn na Madžarskem. Willems je 
verjel, da je našel v Alba Studiosorum vpis madžarskega študenta, ki bi lahko bil Wáli, le da 
je bil vpisan na univerzo v Utrechtu leta 1753 s priimkom Waali. Tudi Willems spekulira 
tako kakor Fraser, da omenjeni študenti niso bili z Malabarske obale, temveč s Cejlona (ker 
se tedaj ljudje z Malabarske obale še niso šolali na Nizozemskem). V registru je našel zapise 
oseb, ki bi lahko potrdili njegovo tezo. Tako je na podlagi sekundarne literature sklenil, da 
bi ti študenti lahko bili castiezen, potomci ljudi evropskega rodu, ki so bili rojeni na Orien-
tu. Po njegovem mnenju bi lahko tekoče govorili singalščino, ki je, tako kot hindi, moderni 
indijski jezik. Študenti naj bi Wáliju povedali tudi za obstoj province Czigania na indijski 
obali, o kateri je Grellmann trdil, da jo je zaman iskal na zemljevidu. Willems zatrjuje, da je 
bila provinca Cingana označena na Rennellovi karti Indije, ki datira v leto 1782.

Po Fraserjevih navedbah obstaja več dokazov o slovarju (glosariju) jezika romani, ki 
ga je sestavil Anglež Jacob Bryant, verjetno na sejmu v Windsorju leta 1776. Ko je leta 
1785 gradivo predal Society of Antiquaries of London, je pozornost namenil analogiji med 
jezikom romani in indoiranskimi jeziki. Našel je tudi sposojene besede iz grščine in slovan-
skih jezikov. Slovar tudi kaže, da je narečje »Ciganov«, ki ga je proučeval Bryant, fonetično 
anglicizirano, saj naj bi vseboval imena številk, ki jih je poznejša različica jezika angloromani 
izgubila. Nemški znanstvenik Jacob Rüdiger je med prvimi opozoril na povezavo z indij-
skim jezikom leta 1777, ko je neki Rominji dal v prevajanje odlomek v njenem narečju. To 
narečje je primerjal z drugimi in opazil podobnost z indijskim jezikom. Svoje ugotovitve je 
objavil leta 1782, preden je izšla Grellmannova monografi ja.42 

42  Ibid., str. 194.
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Začetki akademskega proučevanja Romov – 
socialna konstrukcija romske identitete?

Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann (1753–1804),43 nemški razsvetljeni zgodovi-
nar z univerze v Göttingenu, med proučevalci »Ciganov« velja za znanstvenika, ki je prvi 
napisal akademsko razpravo o »ciganskem« ljudstvu; njen naslov je bil Die Zigeuner, ein 
historischer Versuch über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksahle dieses Volks in 
Europa, nebst ihrem Ursprunge. Knjiga je izšla leta 1783 in je bila prevedena v več jezikov; 
postala je uspešnica v Nemčiji, Angliji, Franciji, na Nizozemskem in tudi drugod. Sko-
raj vsako zgodovinsko delo upošteva Grellmannovo delo, ki – če verjamemo avstrijskim 
in nemškim študijam – še vedno velja za moderno.44 Iz te kulturnozgodovinske študije je 
črpal snov tudi Martin Block, ki šteje v slovenski »romologiji« za enega najpomembnejših 
»romologov«.45 Wim Willems je v svoji študiji orisal Grellmannovo biografi jo, intelektual-
no klimo na univerzi v Göttingenu ter politiko razsvetljenega absolutizma, ki predstavljajo 
pomemben kontekst njegove konstrukcije »ciganske« podobe.46

Grellmannovo delo je imelo velik vpliv na to, kako so Rome defi nirali policijski preiskoval-
ci, dvorni uslužbenci, kriminologi ter šolski inšpektorji v 19. in delu 20. stoletja. Vplivno je bilo 
tudi med folkloristi v angleško govorečih deželah, prav tako tudi med etnografi  in lingvisti. 

Willems trdi, da so Grellmannovi posplošeni sklepi temeljili na zbirki virov o različ-
nih skupinah, ki naj bi po njegovem mnenju imele veliko skupnega. Rečeno je bilo, da se 
od okolice razlikujejo po svojem preteklem potujočem življenju, bili naj bi »tujci« oziro-
ma ljudje orientalskega izvira brez religije. Na kratko, s pomočjo Grellmannovega dela se 
je izoblikovala predstava o vzajemno povezanih »tujih poganih«, ki živijo parazitsko, zelo 
mobilno življenje. Lahko bi jih imenovali z različnimi imeni, toda Grellmann jih je združil 
pod etiketo »Cigani«. Willems meni, da je tako izoblikoval predstavo o enem narodu, ki 
mu je pripisal skupno etnografsko podobo. Nekateri opisi se kontinuirano pojavljajo do 
danes. Barva kože, ki naj ne bi bila rjavkasto rumena zaradi intenzivnejše pigmentacije, 
pač pa zaradi dima in umazanije, bi se po Grellmannovem mnenju lahko spremenila: če bi 
kožo umili, je menil, bi postala bela. Opisal je prehranjevalne navade »Ciganov«: jedli naj 
bi kar koli in kadar koli. Posebno radi naj bi imeli surovo meso in meso poginulih živali. 

43   Obstaja konsenz, da je Heinrich Grellmann leta 1783 napisal prvo akademsko razpravo o Romih, kar pojasnjuje tudi 
Hancock. Grellmann je priznal, da čuti – ko raziskuje v interesu znanosti – antipatijo, kakršno občuti biolog pri seciranju 
ogabnega plazilca (GRELLMANN, 1783, str. 7 po I. Hancock [http://www.geocities.com/~patrin/pariah]). Tudi M. 
BLOCK je zapisal, da je v prisotnosti Romov nehote izkusil občutek nezaupanja ali odbijanja (1936, str. 16, navedeno v 
I. Hancock [www.geocities.com/~patrin/pariah-ch8.htm]). Po Hancockovem mnenju takšna pristranost ni ne navadna 
med specialisti za »ciganske« študije. Grellmanna omenjajo tudi nekateri avtorji raziskave v študiji Izolati Ciganov in 
kalvinistov v Prekmurju.

44   W. WILLEMS, op. cit., 1998, str. 20.
45   Prim. P. ŠTRUKELJ, Kultura Ciganov v Sloveniji in problem njihove asimilacije s slovenskim prebivalstvom. Ljubljana, 

Filozofska fakulteta univerze v Ljubljani (inavgularna disertacija), 1964; Id., op. cit., 1980; M. TANCER, Vzgoja in 
izobraževanje Romov na Slovenskem. Maribor, Založba Obzorja, 1994, str. 22.

46   W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 31–61.
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To naj bi jih povezovalo s kanibalizmom, česar so bili obtoženi na Madžarskem. Hrepe-
nijo tudi po tobaku; najraje kadijo pipo. Njihovo gospodinjstvo je Grellmanna prepričalo, 
da so na najnižji stopnji civilizirane družbe. Živeli naj bi po naravnem ritmu in reagirali 
naj bi instinktivno. Opisal je »cigansko« poroko, za katero bi po njegovem mnenju težko re-
kli, da je ritual. Trditev, da se poročajo le med seboj, se od tedaj naprej konstantno ponavlja. 
Prav tako se ponavljajo ideje, da tako kot druga »necivilizirana« ljudstva razvajajo otroke s 
popustljivostjo. Religije naj ne bi prinesli iz domovine, pač pa naj bi se prilagodili tradiciji 
dežele, v kateri so ostali.47 

Grellmann je dobil najpomembnejše informacije iz že omenjene serije časopisnih član-
kov anonimnega avtorja; znano je tudi, da ni izvedel raziskave na terenu. Svoje izsledke je 
apliciral na vse skupine, ki so mu bile znane iz literature in ki so hkrati ustrezale njegovi 
predstavi o romskih oziroma »ciganskih« značilnostih. Tako je ustvaril portret etnične sku-
pine, ki ji je priskrbel novo deželo izvira, Indijo, s primerjanjem seznamov besed izvirnega 
(parental) jezika romani. V kolikšni meri naj bi ljudje, ki jih je imenoval »Cigani«, govorili 
romsko, ni vedel, kakor tudi ni pojasnil, zakaj naj bi odšli iz svoje domnevne prvotne de-
žele; čas migracije je postavil v začetek 15. stoletja. Ne glede na povedano pa je Grellmann 
zaradi domnevnega prihoda iz Indije primerjal način življenja »Ciganov« in ljudi izven kast 
v Indiji. Vsem »ciganskim« skupinam je pripisal skupni izvir in podobne lastnosti. Tako 
je oblikoval nacionalno zgodovino ljudi, ki jih je imenoval »Cigani«, z zbiranjem drobcev 
informacij, ki jih je našel o njih v kronikah, kozmografi jah, teoloških tekstih, pravnih doku-
mentih in drugih virih. Verjel je, da je prodrl do bistva »ciganskega« ljudstva.48 

Kritični pogled na uporabljene metode in zbrane vire odkrije, da je Grellmann pri štu-
diji uporabil pristop, ki kaže le malo izvirnosti v analizi, poleg tega pa naj bi delo temeljilo 
na dvoumnih predpostavkah. Tako zgodnja zgodovina »ciganskih« študij retrospektivno 
odkriva avtoriteto besedil, v katerih so od 15. do 18. stoletja omenjane »Ciganom« podobne 
skupine. Morda besedila nikoli ne bi imela take veljave, če jih Grellmann in njegovi predniki 
ne bi zbrali in uredili. Dodatna zadrega pri tem je, da pred Grellmannom ni bilo konsenza 
glede defi niranja »Ciganov«, pač pa je bilo njihovo opredeljevanje odvisno od priložnosti. 
Občasno so bili poleg mnogih drugih skupin degradirani v kategorijo potepuhov. Bili so 
vključeni ali v kategorijo potomcev romarjev iz 15. stoletja ali v skupino kriminalnih združb 
domačih tatov in vsiljivcev, ki so sami sebe imenovali Romi iz oportunističnih razlogov. Ne-
katere kronike so poročale o njihovem izjemnem bogastvu, druge so poudarjale le njihovo 
vedenje, ki mu je bila pripisana socialna deviantnost. Epiteti »tuji pogani«, »vohuni oto-
manskega imperija« ali »psevdojudi« so se kontinuirano ponavljali. V tekstih 17. stoletja so 
bili skladno s tedanjo politično perspektivo države prikazani kot mešana populacija krimi-
nalcev, beračev in drugih razuzdanih pridaničev. Konec te socialne defi nicije pomeni pojav 
Grellmannove knjige, ki vpelje kategorizacijo »Ciganov« kot distinktivnega ljudstva.49 

47  Ibid., str. 49–51.
48  Ibid., str. 293–294.
49  Ibid., str. 1–22; 294.



337
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
3. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI 

IN STRATEGIJAH POZABE

Willems je analiziral tudi dejavnike, ki so prispevali k vplivnosti in slovesu Grellman-
nove knjige. Strniti jih je mogoče v nekaj točk. 

Prvič: Grellmanna je za pisanje o izviru »Ciganov« morda navdihnil natečaj, ki ga je 
leta 1779 razpisala švedska kraljeva akademija znanosti. Ko je začel pisati, prva nagrada še 
ni bila podeljena.

Drugič: njegova učitelja August Schlözer in Christian Büttner sta Grellmannu ponu-
dila svoje zgodovinske in lingvistične vire, da bi lahko napisal kar najširšo analizo, ko je leta 
1781 iskal gradivo za zgodovinsko in etnografsko knjigo o izviru »Ciganov« na Madžar-
skem in v Transilvaniji. 

Tretjič: dodatni motiv je mogoče videti tudi v tem, da so bili »Cigani« na Madžarskem 
obdolženi kanibalizma. Grellmann je vprašanje kanibalizma obravnaval v poglavju o prehrani 
in se pri tem opiral na časopisne vire (1997: 25–27). V poznejših izdajah je to poglavje izpu-
stil. Njegova knjiga naj bi po Willemsovi razlagi potešila apetite množic, ki so jih spodbudile 
objave o sojenju. Ljudje so v tem času že imeli izoblikovano predstavo o »Ciganih« in so jih 
videli zlasti kot »pogane in necivilizirane tujce«, saj so bili stoletja priljubljena tema tudi v delu 
ikonografske tradicije. Pismena javnost jih je poznala po zamišljenih podobah eksotičnih po-
sebnežev, lepih mladih žensk in strašnih čarovnic ter čarodejev, povezanih z magijo. Literarni 
liki »Ciganov« so sloneli na senzacionalnih ugotovitvah, v upodabljajoči umetnosti pa so spod-
bujali najrazličnejše imaginarije. Grellmann naj bi s svojo knjigo ljudi ozavestil, da te mitske 
predstave ne obstajajo le v svetu domišljije in umetnosti. Njegova predstavitev, ki je veljala za 
znanstveno, je močno ustrezala prevladujoči predstavi o teh skupinah ljudi. Trdimo lahko, da 
se je čustvena ambivalenca med fascinacijo nad temi ljudmi, imenovanimi »Cigani«, in hkra-
tnim strahom pred njimi nadaljevala do danes.50 Grellmannova knjiga o eksotičnih skupinah 
je doživela uspeh, ker je združevala številne znanst vene tradicije, trdi Willems. Kljub intere-
su za misteriozno deželo senc potepuhov, beračev, kriminalcev in drugih nekonformističnih 
prebivalcev se je dispozicija študije osredinila na njihove zgodovinske »korenine«, položaj in 
življenjske okoliščine. Skratka, poudarek je bil na vprašanjih, ki so prevladovala v akademskih 
razpravah tistega časa. Razsvetljeni zgodovinarji v Nemčiji so kombinirali kronike in druge 
vire, ki so jim navidezno omogočali rekonstrukcijo domnevne romske skupne preteklosti.

50   Strahovi, radovednost ter obremenjenost z imaginariji sta navdihnila tako znanstvenike kot tudi »navadne« ljudi. Znan-
stveniki so do neke mere zadovoljili pričakovanja, saj so, tudi sami obremenjeni s stereotipi in predstavami o Romih, 
gledali nanje skozi ideološko prizmo. Zdi se, da v slovenski »romologiji« avtorji kot vire enako resno vzamejo tako znan-
stvena kot tudi umetnostna besedila (prim. V. ŠIFTAR, op. cit., 1970). Sicer jasno povedo, da gre za umetnost, hkrati pa 
umetnost funkcionira kot potrjevanje stereo tipov. Tudi fi lm se dojema kot dokument, ki kreira podobo »pravih Romov« 
v ljudskih imaginarijih. Poseben problem je dejstvo, da so večino produkcije proizvedli Neromi. Zanimivo pri tem je, 
da Romi prevzemajo imaginarije, ki so dopadljivi in hkrati prostorsko oddaljeni. Npr. fi lm o ruskih Romih Cigani letijo 
v nebo je informatorjem in informatorkam iz Pušče, ki so sodelovali v moji raziskavi, všeč, medtem ko so Kusturičevi 
fi lmi navadno predmet njihove kritike. Obratno mi je neki Rom iz Ukrajine zatrjeval, da je Kusturica edini med Gadže, 
ki je znal upodobiti Rome; govorijo romsko in režiser jih po njegovem mnenju razume. Film Cigani letijo v nebo ima po 
mnenju Roma iz Ukrajine napake: npr. v dežju Romi nikoli ne potujejo; mlada Romni je upodobljena kot vročekrvna 
spogledljivka, ki zapelje buržuja iz visoke družbe, česar po njegovem pričevanju verjetno ne bi naredila. Za poglobljeno 
kritiko Kusturice prim. še I. HANCOCK, Dom za vešanje – O vaxt e rromengo – time ot the Gypsies. Journal of Me-
diterranean Studies. History, Culture and Society in the Mediterranean World, 1997, letn. 7, št. 1, str. 52–57.
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Četrtič: etnografski interes za proučevanje ljudstev, o katerih so pisali sodobni popotni-
ki, ki so objavljali potopise, naj bi se povečal. V teh zapisih se je zrcalila pomembna perspek-
tiva Evropejcev, ki je diferencirala »civilizirano« od »divjega«. Etnografi  in naravoslovci so 
razvili komparativne metode in metode klasifi kacije v prizadevanjih za vpeljavo reda v svoja 
opažanja. Interpretacije so bile obarvane s klasičnimi predstavami o lepotnih idealih in z 
vrednotami srednjega razreda, kot so npr. zmernost, čast in trdo delo. Raziskovanje elemen-
tarnih temeljev nacionalne preteklosti sta spodbujala tudi fi zična antropologija s študijami 
okostij in fi ziognomij ter vpeljevanje koncepta Herderjevega »ljudstva« kot izraza »nacio-
nalnega« (Nationalgeist) ali »ljudskega duha« (Volksgeist).51 Anatom in fi zični antropolog 
Johann Friedrich Blumenbach52 je imel kolekcijo lobanj, med katerimi je bilo tudi okostje 
glave »pravega Cigana«. (O »ciganskih« lobanjah je objavil tudi prispevek.) Prepričan je bil, 
da bi Transilvanci med 65 drugimi lobanjami nenemškega izvira v njegovi zbirki prepoznali 
to okostje za »cigansko«.53 Metode urejanja in klasifi kacije, ki so jih oblikovali fi zični an-
tropologi in proučevalci ljudske umetnosti (Volkskunde), so vodile v hierarhične razvrstitve 
ljudstev, vrednot in načinov življenja, v katerih so bili »Cigani« umeščeni na izrazito nizko 
pozicijo.54 Johann Gottfried Herder koncepta »ljudskega« oziroma »nacionalnega duha« ni 
kombiniral z idejo o hierarhičnem razvrščanju človeških vrst, vendar so to na göttingenski 
univerzi počeli drugi, npr. Christoph Meiners.55

Petič: Grellmannova domneva, da so vsi »Cigani« nekdaj pripadali eni »izvirni« sku-
pini, za katero naj bi bil značilen esencialno nespremenljivi nacionalni duh, je bila močno 
navdahnjena s herderjansko idejo o esencialni koncepciji nacionalnega duha. Enako velja 
za misel, da je jezik izraz identitete vseh ljudi. Tako lahko tudi pojasnimo, zakaj se je vzpo-
stavila vez med romščino in jezikom hindi, ki je Grellmanna spodbudila k sklepom, da so 
Romi prišli iz Indije. 

Willems sklepa, da je Grellmann oblikoval hipotezo o skupni etnični osnovi romskih 
skupin, ki so živele razdrobljeno in ločeno druga od druge. Domneva je temeljila na percep-
ciji, ki je bila značilna za zahodnoevropsko ljudsko percepcijo Judov v diaspori. Po ljudskih 
predstavah so Judje eno ljudstvo z enim jezikom in skupno domovino, ki so jo zapustili v 
daljni preteklosti. Po zgledu ljudskih koncepcij o Judih je Grellmann tako označil »Cigane« 
kot skupino s statično kulturo in statičnim načinom življenja.56 Že pred njim so številni av-
torji postavili hipoteze, da naj bi se odcepili od Judov.57 Grellmann je na neki način vzpostavil 

51   W. WILLEMS, op. cit. 1997, str. 40; id., op. cit., 1998, str. 23.
52   Blumenbachovo izhodišče je bilo načelo o enotnosti človeške vrste; razlike med skupinami je pripisal procesom migracije, 

vplivu podnebja in prehrane ipd. S primerjavo lastnosti je oblikoval tipologijo človeških ras, znotraj katere je izoblikoval 
pet idealnih tipov in več njihovih variacij (W. WILLEMS, op. cit., str. 1997; prim. tudi R. PROCTOR, From Anthropo-
logie to Rassenkunde in the German Anthropological Tradition, v G. W. Stocking (ur.), Bones, Bodies, Behavior: Essays 
on Biological Anthropology. Th e Universtiy of Wisconsin Press, 1988, str. 149. 

53  Prim. W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 39–41.
54  W. WILLEMS, op. cit., 1998, str. 23.
55  W. WILLEMS, op. cit., str. 40.
56  Ibid., str. 47, 296.
57   Predstavitev teh hipotez prim. v: J.-P. CLÉBERT, op. cit., 1967; L. PIASERE, De origine Ciganorum. Etudes et docu-
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red, ko je oblikoval idejo o »Ciganih«, ki je bila konstruirana na splošno sprejetih pred-
stavah o Judih. O obeh skupinah je menil, da živijo kot država v državi, z lastno moralo, 
navadami, jezikom, z endogamnim ženitnim vzorcem in orientalskim videzom. Domneval 
je, da jim rekonstruirani orientalski izvir preprečuje asimilacijo; ostali naj bi to, kar so bili, 
in le na videz naj bi se prilagodili okolici. Analogija z Judi je vplivala na njegovo razumevanje 
Romov kot ljudstva, drugačnega od večinskega prebivalstva, na njihov distinktivni etnični 
izvir naj bi kazal tudi njihov jezik. Vzporednice in primerjave med Judi in Romi so se potem 
pojavljale v različnih publikacijah tudi po izidu Grellmannove monografi je in prav tako v 
obdobju nacizma; analogija z Judi je bila tedaj poudarjena bolj kot kadar koli prej. 

Šestič: zadnji aspekt, ki mu je Willems namenil pozornost v svoji analizi vzrokov za 
uspeh Grellmannove knjige, je usklajenost študije s politično klimo v tedanjem času. Grell-
mann je ob številnih priložnostih poudaril, da so ga navdahnile smernice za civiliziranje 
»Ciganov« in drugih »deviantnih skupin«, ki sta jih razglasila razsvetljena habsburška vla-
darja Marija Terezija in Jožef II. Potemtakem se je pojavil kot politični raziskovalec avant 
la lettre.58 Političnih direktiv razsvetljenih vladarjev ni evalviral, pač pa je deloval kot lojalen 
režimski raziskovalec, ki je nameraval priskrbeti znanstveno opravičilo za izvajanje dejav-
nosti razsvetljenskih vladnih ukrepov.59 Kritiki in drugi sodobniki so ga cenili in univerza 
ga je nagradila. 

V tem kontekstu Willems opozori na ambivalenco v Grellmannovem razmišljanju. 
Razsvetljenstvo temelji na misli o možnosti prevzgoje ljudi, ki je opravičevala tedanjo poli-
tiko asimilacije. S te perspektive ima kultura večjo moč kot narava, to pa je nezdružljivo s 
Herderjevo idejo ljudstva in pomena, ki je bil utemeljen v bistvu ljudskega duha (Volksgeist) 
in na principu ekskluzivnosti. Po Grellmannu so »Cigani«, ki so bili opredeljeni za ori-
entalce, zelo tesno navezani na svoje norme in vrednote. To naj bi tudi pojasnilo, zakaj so 
bili sposobni dolga stoletja ohraniti svoje bistvo. Grellmann je menil, da jih je treba držati 
s trdo roko – le tako bodo ubogali odloke Jožefa II. V njegovi knjigi opazimo kolebanje 
med ideološko obarvano vero v spremembe in racionalnim dvomom o uspehu prevzgoje. 
Omahovanje med vero v napredek in dvomom je značilno tudi za poznejše razmišljanje o 
Romih. Podobne ambivalence in njihove sledi najdemo vse do 20. stoletja.60 

Iz ocen ob izidu Grellmannovega dela, ki so jih objavile različne revije,61 je Willems pov-
zel, da je to delo v javnosti naredilo prepričljiv vtis »avtentičnosti«. V tem času je imel že skoraj 
vsakdo izoblikovano predstavo o »Ciganih«, toda ljudstvo, njegova zgodovina in vsakdanje 

ments balkaniques et Mediterraneens, 1989, št. 14, str. 105–126. 
58  W. WILLEMS, op. cit., 1998, str. 24.
59   »Romologinja« Štrukelj je v svoji etnološki debati o ukrepih razsvetljenih vladarjev za asimilacijo Romov, ki jo je označila 

kot »civiliziranje« Romov, zapisala, da so bile politične poteze razsvetljenih vladarjev »strpne in racionalnejše«. Predloge 
za asimilacijo, ki jih je objavil pravnik F. OGRIN, Cigansko vprašanje. Slovenski pravnik, 1917, str. 111–116, in v njih 
pojasnil, kako bi se dala ciganska nadloga omiliti in odpraviti, je prav tako označila za dobre (prim. P. ŠTRUKELJ, op. cit., 
1980, str. 90, 93, prim. tudi 20. opombo v 3. poglavju). 

60  Ibid.
61  Več o tem v: W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 75–83.
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življenje, je bilo javnosti neznano. Grellmannovi opisi so verjetno tako dobro ustrezali sodob-
nim podobam »neciviliziranega« in »nomadskega« ljudstva, da so jih ljudje sprejeli za ustrezne. 
Tako je javnost v opisih videla utemeljitev svojih predsodkov, saj so bile njene domneve 
podprte z navedeno avtoriteto. Grellmannu je pri bralcih uspelo oblikovati vtis »avtentič-
nosti Ciganov«. Opis je bil zelo podoben resničnemu življenju, zato je vzbujal občutek, da je 
nastal na podlagi osebnih opažanj. Zaradi vsega tega je bila knjiga v javnosti dobro sprejeta, 
široko pa je bila distribuirana tudi zato, ker je bila napisana v obliki obsežnega pregleda. 
Sodobniki so spoštovali Grellmannovo delo, zato redke kritike niso imele posebnega odzi-
va v javnosti.62 

Kritika Grellmannovih romskih študij: 
etnografski vidiki in prve romske študije v primerjalni fi lologiji

Wim Willems je predstavil dve kritiki Grellmannovih sodobnikov: kritiko knjižni-
čarja Johanna Ericha Biesterja in Johanna Christiana Christopha Rüdigerja.63 Johann Eri-
ch Biester je bil edini, ki je nasprotoval communis opinio tedanjega časa. Njegovo delo nam 
omogoča, da se seznanimo tudi z drugo platjo tedanje prevladujoče stereotipne in zgo-
dovinske predstave o »Ciganih«. Biester je kritiko utemeljil na podlagi rokopisov Jacoba 
Krauseja in Zippela, ki sta zbrala gradivo z neposrednim opazovanjem in ki sta prav tako 
kot mnogi drugi odobravala reformne ukrepe Jožefa II. Biester je v kritiki Grellmannovega 
etnografskega pristopa konstantno primerjal »ciganske« grupacije in druge skupine Nem-
cev. Tako je ustvaril bolj raznoliko podobo načina življenja, morale in navad. Kritiziral je 
Grellmannovo kabinetno etnografi jo in poudaril, da njegovih opažanj ni mogoče jemati 
resno. Nekatere ugotovitve odsevajo nepoznavanje nekaterih znanstvenih področij: npr. 
opazka, da naj bi bila temna koža Romov temna zaradi dima, razodeva Grellmannovo 
nepoznavanje fi zične antropologije. Biesterju se je zdelo tudi vprašljivo razpravljati o orien-
talskih dušah. Ali bi ljudje ostali v štiristo letih enaki v naravnih in kulturnih okoliščinah, 
ki so popolnoma drugačne od okoliščin v njihovi domnevno izvirni deželi, je bil njegov 
glavni pomislek.64 

Biester je oporekal tudi Grellmannovemu etiketiranju »Ciganov«. Poudaril je, da so 
okoliščine tiste, ki silijo ljudi k določenemu vedenju, ne pa njihov domnevni »naravni ka-
rakter«. Če niso opisane kulturne tradicije in socialne okoliščine skupine in če je ljudstvo 
kategorizirano na podlagi domnevnih skupinskih lastnosti ter so mu potem pripisane bar-
barske karakteristike, ta dejavnost nima nobene zveze z znanostjo. 

Drugi Biesterjev očitek je bil usmerjen v lingvistični del Grellmannove študije in nje-
govo napačno enačenje »Ciganov« s pariji sudra v Hindustanu. Lingvistični del je kritizi-
ral z metodološke plati: kritično je ovrednotil reduktivnost in enostransko fi ksiranost na 

62  Ibid.,  str. 69–74.
63  Ibid., str. 57-79, 79–83.
64  Ibid., str. 76f.
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dinamiko romske skupine. Opozarjal je, da je Grellmann zanemaril druge vzroke izključe-
vanja. Omejene vednosti o »ciganskem« jeziku ne gre pripisovati skrivnostnosti orientalske 
duše; prav tako tudi ni primerno namigovati na podobne poteze parijev. Če »Cigani« ne sezna-
njajo drugih s svojim jezikom in če tega ne pojasnjujemo s socialno analizo, pač pa s pripisanimi 
lastnostmi njihovega karakterja, slabo poznamo historične razloge za to. Spraševal se je, 
zakaj se Grellmann v poglavju o lingvistiki ni posvetil tudi vprašanju lastnega poimeno-
vanja obravnavanih skupin. V tem kontekstu je Biester vpeljal samopoimenovanja, kot 
so Rom, Sinte, Manusch in celo Gajo, opisana v enem od virov, ki jih je Biester navedel 
v kritiki Grellmanna. Uporabljali so jih pruski »Cigani«. Pričala naj bi o deželi izvira, 
ne pa o njim pripisanih moralnih potezah, je menil Biester: Indus je reka, ki je v Indiji 
znana kot Sinde. V potopisih iz 18. stoletja se omenja ljudstvo, ki se imenuje Siganer ali 
Singaner.65 

Biester je poudaril, da Grellmann ni upošteval lingvistične raznolikosti Hindustana. 
Svojo kritiko je utemeljil z izsledki poglobljenih lingvističnih analiz. V Hindustanu so ljudje 
govorili sanskrt, perzijščino in hindi, ki je bil tedaj lingua franca. »Ciganski« jezik odkriva po-
leg podobnosti tudi veliko gramatičnih in morfoloških razlik, ki jih je Grellmann prezrl. Menil 
je, da je imel hindi krajšo zgodovino od jezika, ki so ga govorili pruski »Cigani«, in da lahko to 
tudi dokaže. Sklenil je, da naj bi »Cigani« emigrirali iz Indije, še preden se je razvil jezik hindi. 
Raziskovanje jezikov, ki jih govorijo Hindujci, bi lahko odkrilo, kdaj so se »Cigani« razkropili 
po svetu. Biesterju so se zdele analogije med »Cigani« in kasto sudra preveč preproste. Izrazil 
je pomislek, zakaj bi se sudra, ki so pripadali najbolj zaničevani kasti, med tujo invazijo selili 
med prvimi. Sklepal je, tako kot današnji raziskovalci migracij, da bi socialne skupine, ki bi 
se bile sposobne same braniti, odšle veliko prej kot ljudje na dnu socialne lestvice. Zavrnil je 
tudi enačenje kaste sudra s pariji: sudra so pripadali četrtemu razredu, tako kot ročni delavci 
in kmetje, pariji pa so bili pripadniki vseh skupin na periferiji družbe. Povezovanje sudra v 
Hidustanu in parijev na Malabarski obali se mu je zdelo neutemeljeno in preveč preprosto. 
Nasprotoval je tudi združevanju podatkov, ki so jih zbrali popotniki o »Ciganih« po posame-
znih regijah, ki so bile druga od druge oddaljene tudi okoli petsto milj.66

Willems je povzel tudi kritiko Johanna Christiana Christopha Rüdigerja, ki je bil pro-
fesor politične ekonomije na Univerzi Halle in avtoriteta v polju komparativne lingvistike. 
Tudi njemu je Bütner, prav tako kot Grellmannu, odstopil svoje rokopise. Članek je objavil 
v knjižici o svetovnih jezikih, ki je izšla leta 1782, v katerem je izrazil mnenje, da lahko z 
lingvističnimi primerjavami dokaže indijski izvir »Ciganov«. Svojo tezo je torej objavil ne-
kaj let pred Grellmannom in nekaj let za Bütnerjem, ki je svoje delo publiciral leta 1771, ter 
potem, ko je omenjeni anonimus – domnevno Ab Hortis – objavil serijo člankov. Iz Rüdi-
gerjevega članka je razvidno, da je avtor pripadal romantični šoli, ki se je pozneje razmahnila 
zlasti v Angliji. Iz romantične perspektive so bili »Cigani« zadnji svobodni ljudje, ki so 
se odrekli zasebni lastnini in zavrnili zakone države. Tatvina je po Rüdigerjevem mnenju 

65  Ibid., str. 78.
66  Ibid., str. 78f.
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torej upravičena, saj se le okoriščajo s skupno lastnino. »Cigani« so zaradi takega življenja 
sovražniki države. Zaradi marginaliziranosti lahko preživijo le kot »potujoče tolpe tatov, 
skupine prerokovalcev in beračev«, pri čemer vlada zakon močnejšega. To »humanitarno 
izgubo obraza«, kakor je Rüdiger opisal proces izključitve, je mogoče po njegovem mnenju 
korigirati tako, da priznamo enakost vseh.67 

Rüdiger se je zavzemal za prenehanje diskriminacije »Ciganov« in je zagovarjal 
humano ravnanje s temi »otroki narave«, kot jih je imenoval. Ni se ukvarjal z idejami, 
da bi bili proti njim potrebni kakšni ukrepi. Wagenseilovo hipotezo o judovskem izviru 
»Ciganov«68 je označil za zmotno, vendar je bil do zmote prizanesljiv, saj so obe skupini 
ljudi velikokrat zamenjevali med seboj. Njegova teza je bila, da naj bi »Cigani« prvotno 
živeli v severovzhodni Indiji. Potovanje je bilo njihov način življenja; nanje naj bi gledali 
zviška, zato naj bi bili že od nekdaj nomadi. Rüdiger je bil kritičen do lingvističnega dela 
Grellmannove študije, saj naj bi po njegovem mnenju vseboval veliko besed, ki naj bi bile 
zmotno označene za romske. Po letu 1782 je Rüdiger redko pisal o »Ciganih«. Leta 1796 
je ponovno pisal o njih, potem ko se je seznanil z Biesterjevim tekstom. V tem delu je 
kritiziral idejo, da obstajajo dokazi o prisotnosti »Ciganov« v Evropi že pred Timurjevimi 
napadi na Indijo. Malo verjetno se mu je zdelo, da bi bili potomci nižje kaste, pač pa naj 
bi bili nekulturni Nebenstamm. 

Tudi nekateri drugi raziskovalci so menili, da je mogoče različnim formam »jezika« ali 
narečjem, ki so jih odkrili v govoru »Ciga nov« in so jih včasih etiketirali kot romanes, slediti 
do arijskega izvira. Ta naj bi bil povezan z zgodnjim sanskrtom, o čemer je bil prepričan že 
Grellmann.69 

Francoski arhivar Paul Bataillard je odprl novo poglavje v zgodnji zgodovini »Ciganov« 
v Evropi. Več desetletij je objavljal številne članke o jeziku, začenši z letom 1843. Od tedaj 
naprej so jezik kontinuirano raziskovali. Iskanje nacionalnega izvira je bilo značilno za pri-
merjalno fi lologijo, ki je postala druga manifestacija ukvarjanja z nacionalnim izvirom. Sir 
William Jones iz Vzhodne indijske družbe je kmalu po izidu Grellmannove knjige sanskrtu 
določil mesto v indoevropski družini jezikov. Z romščino so se ukvarjali številni fi lologi, saj 
je bila možnost proučevanja orientalskega jezika v Evropi zanje velik izziv.70 

67  Ibid., str. 80f.
68   Antropolog Piasere je orisal zgodovino teorij o izviru »Ciganov« v pre glednem članku De origine Cinganorum, ki se 

ukvarja z nekakšno historično antropologijo »ciganologije«. Po njegovem mnenju skuša Wagenseilova teorija iz 1697. 
leta izpodbiti zamisel o biblijskem izviru »Ciganov« in jo nadomestiti s teorijo o lokalnem izvoru, zato ni naključje, da 
se je pojavila ob koncu 17. stoletja. Hipotetični judovski izvir se dokazuje na podlagi izrazov iz njihovega jezika, ki so 
po Grellmannu »videti nesporno hebrejski«. Po tej tezi naj bi bili Romi potomci Judov, ki so se v 16. stoletju skrivali v 
gozdovih, da bi se izognili preganjanju. Ker se niso izrekli za Jude, se tudi niso mogli izreči za kristjane; zato so se po tej 
teoriji identifi cirali kot Egipčani. Čeprav je bila Wagenseilova teorija neproduktivna, je bila večkrat objavljena in prepisa-
na (L. PIASERE, op. cit., 1989, str. 116f ). Za primerjavo o drugih teorijah o judovskem izviru Romov prim. tudi J.- P. 
CLÉBERT, op. cit., 1967.

69   J. OKELY, op. cit. 1983, str. 6, T. ACTON, Gypsy Politics and Social Change: Th e development of ethnic ideology and 
pressure politics among British Gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. London, Boston, Routledge & 
Kegan Paul, 1974, str. 88.

70  A. FRASER, op. cit.,1992, str. 197f.
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Profesor splošne fi lologije August Friedrich Pott je napisal prvo znanstveno delo o jezi-
ku romani, ki ga je naslovil Die Zigeuner in Europa und Asien, izšlo pa je v letih 1844–1845. 
Temeljilo je na objavljenih podatkih o nekaterih narečjih. Avtor je v predgovoru pojasnil, da 
je imel le nekaj osebnih stikov s »Cigani«. Rekonstruiral je besednjak jezika romani; pri tem 
je upošteval vse pisne vire, ki jih je poznal. Njegova študija velja za mojstrovino. Sklepal je, 
da vsi »Cigani« pripadajo isti skupini in da njihovi vernakulariji nimajo ničesar opraviti s 
tatinskimi jeziki. Njihov jezik naj bi bil sanskrt iz severne Indije.71

Obdobje med letoma 1860 in 1870 je bilo ugodno za študij jezika romani. Takrat so iz-
šla številna dela v nemščini. Eden najpomembnejših znanstvenikov je bil jezikoslovec Franc 
Miklošič, ki je znal romsko in je razlikoval med trinajstimi »ciganskimi« narečji. Uporabljal 
je Pottovo gradivo, s pomočjo sodelavcev na terenu je izvedel tudi več popisov besed, zlasti 
v slovanskih deželah. Iz obilice materiala je izluščil domnevni »stari indijski sloj« in iden-
tifi ciral sloj izposojenk iz jezika domačinov tistih dežel, skozi katere naj bi hipotetično potovali 
Romi.72 Rekonstruiral je domnevne smeri in poti migracij, po katerih naj bi se »Cigani« 
razpršili po svetu, ter izdelal klasifi kacijo romskih narečij. Prepričan je bil, da so Romi med 
migracijami prevzemali »sposojenke« iz jezikov, ki so jih govorili v posameznih deželah. To 
naj bi omogočalo rekonstrukcijo migracijskih poti. Posebej se je posvetil določanju ožjega 
področja Indije, s katerega naj bi se razselili, s čimer se »romologi« po navedbah Milke Jauk-
Pinhak pred njim niso podrobno ukvarjali. Identifi ciral je domnevno področje »domovine« 
na severozahodu Indije, južno od Hindukuša, ki ga je po vzoru Ernesta Trumpa simbolično 
imenoval »indijski Kavkaz«.73 

Jezikoslovec Ralph Turner je leta 1926 romska narečja razdelil na rom, lom in dom. Pri 
delitvi se je oprl na fonetično realizacijo besede domba, ki po Fraserju izhaja iz sanskrta.74 
Trdil je, da so vsi »ciganski« jeziki pripadali osrednji indijski skupini, v katero je sodil tudi 
hindi. Tisti, ki so ga govorili, naj bi po njegovem mnenju emigrirali okoli leta 250 pr. n. št. 
na severozahod Indije, kjer naj bi se naselili za daljši čas.75 

Lingvistična raziskovanja so prišla do sklepa, da so Romi zapustili Indijo v skupinah, 
med 8. in 10. stoletjem. Še danes obstajajo zagovorniki tega stališča; manj konsenza je glede 
razlogov za domnevni odhod iz Indije. 

71  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 82.
72   Prim. M. JAUK-PINHAK, Povijest izučavanja romskog jezika u svijetu, v S. BALIĆ idr.,  Jezik i kultura Roma. Saraje-

vo, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa, 1989, str. 15.
73   Prim. A. FRASER, op. cit., 1992, str. 198, 301; M. JAUK-PINHAK, op. cit., 1989, str. 16; W. WILLEMS, op. cit., 

1997.
74   A. FRASER, op. cit., 1992, str. 38.
75   W. WILLEMS, op. cit., 1997.
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Sprememba v kategoriziranju v 19. stoletju

V 19. stoletju so raziskovalci v fi loloških krogih v nemškem prostoru pa tudi drugod še 
naprej proučevali jezik. V literaturi o »Ciganih« so se pojavili divergentni pristopi romantično 
inspiriranih proučevalcev v okviru Gypsy Lore Society in fi lantropsko navdahnjenih reforma-
torjev. Nekateri fi lantropsko inspirirani reformatorji in pripadniki nekaterih misijonarskih šol 
so se zgledovali po Grellmannovem delu; npr. John Hoyland, James Crabb in George Smith 
so podprli državne režime in njihovo politiko kontroliranja in deportacij, disperzije, spreobra-
čanja oz. adaptacije (conversion) in asimilacije »Ciganov« v prevladujoči družbeni red. Veliko 
reformatorjev je zavračalo idejo o »eksotičnosti Ciganov«. Hoteli so jih asimilirati in prevzgo-
jiti bodisi s pomočjo dobrodelnih institucij bodisi z državno intervencijo.76

Poleg njih so se pojavili tudi ekspertni »romantični ciganologi«, npr. Charles Godfrey 
Leland, Francis Hindes Groome in njuni sodelavci. Pripadali so tradiciji, ki je pozneje posta-
la znana kot Gypsy Lore Society. George Borrow, za katerega je veljalo, da se je družil s »Ciga-
ni«, je prispeval h konstrukciji imidža Romany Ryes (prijateljev Romov – raziskovalcev, ki naj 
bi jim uspelo prodreti v skrivnostni svet Romov in se z njimi spoprijateljiti), h konstrukciji 
romantične podobe »Ciganov« ter k oblikovanju stereotipa v Angliji, da so »pravi Cigani« 
španski. Take predstave so pozneje pomagala utrditi tudi mnoga umetniška dela – omenimo 
le Mériméejevo Carmen iz leta 1846 in Bizetovo istoimensko opero iz leta 1875. 

Po priporočilu socialne antropologinje Judith Okely lahko omenjene historične opise 
»Ciganov« iz 19. stoletja beremo kot kolektivni napačni prikaz oziroma popačenje te skupi-
ne ljudi.77 Iz nadaljevanja besedila bo razvidno, da tudi poznejše študije zahtevajo specifi čne 
interpretacije. So namreč predvsem odraz družb, odsev predsodkov in ideologij proučevalcev 
ter njihovih internaliziranih ideologij in teorij. Ob upoštevanju teh pripomb so »ciganske« 
študije pravzaprav pomembni viri, ki več povedo o dominantni družbi kot o »Ciganih«.

Willems se je vprašal, ali so vplivni pisci, kot so bili George Borrow (1803–1881) in 
»ciganologi«, ki so mu sledili, npr. angleški ter avstro-ogrski folkloristi, prispevali k subtil-
nejši podobi »Ciganov«. Zanimalo ga je, ali so presegli papirnate reprezentacije »Ciganov« 
in nadaljevali z zanesljivimi etnografskimi članki.78

Njegova študija pomaga osvetliti vsebinske spremembe v razpravah omenjenih »ci-
ganologov«, transmisijo oziroma prenos vednosti in stereotipov ter njihovo perpetuiranje 
in modifi ciranje vse do danes. Nekatere ideje tistega časa, le nekoliko preoblikovane, lahko 
prepoznamo tudi v »romoloških« diskurzih slovenskih »romologov«. 

76   Okely in Acton omenjata reformatorje in njihove predloge le mimo grede. Okely jih predstavi v poglavju o historičnih reprezen-
tacijah »Ciganov« v Angliji. Acton, ki se je lotil projekta »razkrinkavanja« konstrukcije ideologije o »pravem Ciganu«, sprejme 
podmeno o indijskem izviru. Njegova teza je, da »Cigani« nikoli niso bili združeno ljudstvo. Kochanowski je edini priznani 
znanstvenik, ki trdi, da so zapustili Indijo v enem samem povezanem plemenu, distinktivnem od drugih nomadskih trgovskih ali 
obrtniških parijev (out-caste) (T. ACTON,  op. cit., 1974, str. 54–55). Actonu se zdijo verjetnejše podmene, ki povezujejo »Ciga-
ne« s sloji drugih kast (sheduled castes) »komercialnih nomadov«, pa naj gre za domnevo o eksodusu ene ali več skupin. Acton se 
pri tej domnevi sklicuje na Grellmanna, Potta, Vesey-Fitzgeralda, Blocka (Ibid.; 83–93) (prim. J. OKELY, op. cit., 1983, str. 6f.).

77  Prim. ibid., str. 8.
78  W. WILLEMS, op. cit., 1998, str. 24.
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Prototip prijatelja Romov

George Borrow (1803–1881), ki mu je Willems nadel vzdevek Th e walking lord of 
Gypsy Lore,79 je navdihoval veliko generacij, ki so jih zanimali »Cigani«, zaradi živega opiso-
vanja teh ljudi. Besedila Borrowa vzbujajo občutek, da gre za opise, ki so nastali na podlagi 
avtorjevih osebnih izkušenj. Za njegov opus je značilno prepletanje fi loloških ekskurzov, 
spiritualnih avtobiografi j, romantičnega popotniškega žurnalizma in slikovitih misijonar-
skih zgodb.80

Borrow je dolgo veljal za resnega fi lologa, folklorista in antropologa avant la lettre. 
Po izsledkih Willemsove analize naj bi bil pravzaprav še eden izmed »ciganologov«, ki so 
znatno prispevali k oblikovanju fantomske predstave o »pravem Ciganu«,81 kakršna se je v 
»romologiji« reproducirala vse do danes.82 Nadaljeval je lingvistično tradicijo, ki so jo začeli 
Grellmann in njegovi sodobniki. Willems, ki je raziskoval, koliko je bil Borrow originalen v 
svojih opisih in koliko se je informiral drugje, je pozornost namenil tudi tedanjim iniciati-
vam socialne in religiozne fi lantropije, ki si je prizadevala za izboljšanje »ciganskega« načina 
življenja. Borrow bolj ali manj velja za utemeljitelja folklorističnih študij o kulturi »čistih 
Ciganov«, ki je, kot je bil prepričan, izginjala. S svojim talentom je bil sposoben očarati tudi 
intelektualce, pustolovce in pisce romantične šole, ki so ga posnemali. Tako je postal najbolj 
znan angleški pisec o »Ciganih« v 19. stoletju. 

V nadaljevanju povzemam opis kompleksnih relacij med resnico (Wahrheit) in fi kcijo 
(Dichtung), ki so po Willemsu značilne za pisanje Borrowa. S tem problemom je povezano 
tudi vprašanje, kako in koliko je Borrow izoblikoval tip »pravega Cigana«, z lastnostmi, ki 
mu jih je pripisoval; ta tip je bil pozneje razširjen v »romološkem« diskurzu. Z vplivi ling-
vističnih, evangeličanskih in literarnih krogov je Willems skušal razložiti, zakaj je Borrow 
izoblikoval podobo prijatelja Romov. Pri tem naj bi idejo o osebnem angažmaju prevzel od 
fi lantropskih reformatorjev. 

Willems je po pregledu biografi je Borrowa ugotovil, da ne obstaja veliko oprijemljivih 
podatkov o njegovem življenju, vendar nas po njegovem mnenju razpoložljivi viri vodijo do 
precej prozaičnih interpretacij. Izsledke kompleksnejše in daljše podrobne analize bi lahko 
strnili v štiri točke.

79  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 93.
80   Opus, ki ga je podrobno analiziral WILLEMS (op. cit., 1997, str. 93), omenja pa ga tudi OKELY (op. cit., 1983, str. 7), 

sestavljajo: Th e Zincali or An Account of the Gypsies in Spain, Th e Bible in Spain, Lavengro, Th e Romany Rye in Romano 
Lavo-Lil: Word-Book of the Romany. Za večino del velja, da so eksoticistična in zbujajo avtentičen vtis. V besedilu Th e 
Zincali or An Account of the Gypsies in Spain je Borrow fi ksiral stereotip o »pravem Ciganu« v britanskem prostoru, 
pojasnjuje OKELY (Ibid., str. 8). Našteta dela je Borrow objavil v letih od 1841 do 1857.

81   Acton, ki je sicer zagovornik primordialistično orientirane teorije o indijskem izvoru Romov, se je posvečal kategorizira-
nju, ki so ga spodbudili »romologi«. Po njegovem mnenju naj bi bili Borrow, Smart in Crofton na neki način zanesljivejši, 
ker stojijo na začetku »romološkega« kanona. Lahko bi bili precej trdno prepričani, da njihova dela niso plagiati in da se 
niso okoriščali s prejšnjim pisanjem. Actonovo trditev izpodbija Willemsova študija, ki jo predstavljamo iz dveh razlogov: 
prvič, ker je ena najnovejših študij, ki se ukvarja z analizo socialne konstrukcije podobe »pravih Ciganov«, in drugič, ker 
ilustrira transmisijo »romološke« vednosti in reprezentacije ipd. (W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 91–170).

82   Prim. W. WILLEMS, op. cit., 1997; 1998; T. ACTON, op. cit., 1974; J. OKELY, op. cit., 1983, str. 7.
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Prvič: iz opisov Borrowa si bralci lahko oblikujejo vtis o pogostosti njegovih stikov s 
»Cigani« oziroma Romi. Najbrž se je z njimi srečeval precej redkeje, kot bi lahko sklepali po 
njegovih tekstih. Prvi avtentični zapis o srečanju z njimi naj bi Borrow oblikoval v času, ko 
je bil uslužbenec Britanske in tuje biblijske družbe. Družba je bila produkt viktorijanskega 
evangeličanskega razcveta in mogoče je, da s »Cigani« Borrow ni vzpostavil vezi, preden je 
odpotoval v Sankt Peterburg kot uslužbenec te družbe. Willems tako dvomi, da je zbral 
seznam romskih izrazov, ki je bil objavljen v njegovem opusu.83 Pregled njegove biografi je 
je Willemsa napeljal na domnevo o fi nančnih težavah, zaradi katerih Borrow verjetno ni 
mogel veliko potovati po tujini. Veliko potovanj naj bi bilo glede na njegovo fi nančno stanje 
možnih šele pozneje, po letu 1833, ko je bil že zaposlen pri biblijski družbi. Interes za soci-
alne »avtsajderje« je Borrowu verjetno vzbudilo že delo v publicistični hiši, ko je urejal serijo 
slavnih pravnih primerov Celebrated Trials and Remarkable Cases of Criminal Jurisprudence, 
from the Earliest Records to the Year 1825. Biblijsko družbo je ustanovila buržoazija, skriv-
nost njenega uspeha pa je bila v kombinaciji religiozno-socialnih ciljev in komercialnega 
pristopa. Ko je Borrow postal njen uslužbenec, je bila to bogata organizacija z visokim 
letnim proračunom. Skrbel je za širjenje distribucijske mreže in prodajo Biblije, in pri tem 
je prišla do izraza njegova nadarjenost za jezike. Razpečevanje Biblije mu je omogočalo ve-
liko potovanj: v Sankt Peterburgu je opravljal delo kozmopolitskega fi lologa in organiziral 
prodajo ter distribucijo Biblije. Med letoma 1835 in 1840 ga je družba poslala tudi na Por-
tugalsko in v Španijo, kjer se je družil s »Cigani«; bil je celo zaprt in obtožen vohunstva.84

Drugič: iz njegove korespondence lahko razberemo nekonsistentne informacije o ob-
vladovanju več »ciganskih« narečij, zato Willems sklepa, da je bil verjetno bolj odvisen od 
pomoči informatorjev, kot je priznaval. Pomagal si je z metodo »uporabe nativnih govorcev«, 
ki jim je za pomoč plačeval. Ta metoda je sicer popolnoma legitimna, toda njena uporaba 
nam Borrowa pokaže v drugačni luči: zdi se, da ni bil Romany Rye, prijatelj Romov oziroma 
eden izmed njih, kakor je trdil v svojih opisih in kakor so za njim ponavljali še mnogi »ro-
mologi«, pač pa so mu verjetno »Cigani« dajali informacije za plačilo. Sredstva za plačevanje 
informacij naj bi znašala skoraj celo njegovo letno plačo. S temi podatki je Willems razbil 
iluzijo o Borrowu pri tistih, ki so verjeli v romantično podobo prijatelja Romov. Ta naj bi 
imel zaradi svoje duše, ki naj bi bila sorodna romski, dostop do njihovih »skrivnosti«. 

Tretjič: Borrowu sta verjetno pomagala tudi knjižničar iz Narodne knjižnice v Madri-
du Pascual de Gayangos, ki je pozneje postal profesor za arabske študije, in Luis de Usoz y 
Río, specialist za hebrejščino. Slednji naj bi mu pomagal pri delu za Britansko in tujo biblij-
sko družbo in tudi pri raziskovanju Romov. Občasno sta si dopisovala v narečju caló, zato 
se zdi Willemsu možno, da je bil Borrow dolžnik de Usozu y Ríu za lingvistično plat svoje 
razprave. Borrow je v prvih izdajah svojih del »pozabil« omeniti, da so določene dele knjig 
zanj napisali ali prepisali drugi, tudi de Usoz y Río. V drugi izdaji Th e Zincali in v Th e Bible 
in Spain je le namenil precej zahvalnih besed tudi svojemu informatorju de Usozu y Ríu. 

83  Ibid., str. 108.
84  Ibid., str. 99–102.
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Četrtič: nasledniki Borrowa so trdili, da je bil plagiator. Tako je npr. Francis Hindes 
Groome, ekspert in član Gypsy Lore Society, odkril, da si je prilastil španske »ciganske« besede 
in zbirko predstavil, kakor da bi bilo zbiranje njegovo lastno delo. Seznam naj bi si prilastil od 
Angleža Richarda Brighta, ki je leta 1818 izdal delo Travels from Vienna through Lower Hun-
gary; with some remarks on the state of Vienna during the Congress. Bright je publiciranje tega 
dela odložil za dve leti, ker je leta 1816 že izšla knjiga angleškega kvekerja Johna Hoylanda in 
bi zato lahko bila njegova knjiga deležna manjše pozornosti kot sicer.85

Brightov prispevek k »romologiji« je poudarjanje obstoja raznolikih skupin »Ciga-
nov« na Madžarskem. Temeljila je na osebni etnografi ji. Avtor je tedanjo javnost poučil, 
da »ciganske« skupine na Madžarskem živijo v različnih socialno-ekonomskih razmerah. 
Še pomembneje je, da je opis prinašal podatke o poklicih, kot so npr. kovač, tesar, sezonski 
delavec, ter o izvajanju drugih priložnostnih del, ki so ustrezala njihovemu sedentarnemu 
načinu življenja med Madžari. Knjigi je dodal prilogo s seznamom španskega »ciganske-
ga« narečja zaradi sorodstvenih vezi, ki naj bi obstajale med Bohémiens, Zigeuner, Cygany, 
Tschingenes, Gitanos in Gypsey. Splošni zgodovinski in etnografski oris je naslonil na Grell-
mannove izsledke in na informacije, ki jih je zbral sam na potovanju po Madžarskem. Po-
memben odklon od ustaljenih načinov opisovanja »Ciganov« je teza, da najdemo med njimi 
le malo nizkotnosti (baseness). Izjema naj bi bili »Necigani«, ki so se poročili s »Ciganko« 
ali »Ciganom« in se pridružili »ciganski« skupini, saj je bil prepričan, da so slabo vplivali na 
»Cigane«. Na splošno ni njegov opis nič manj romantičen od opisa v sagi o Lavengru, ki jo 
je pozneje objavil Borrow. 

Bright je sledil Grellmannovi tradiciji tudi v zanimanju za jezik in izvor »Ciganov«. 
Zbral je tudi lastno etnografsko gradivo. Jezikovne izraze so potem pregledali še člani rom-
ske družine v Norwoodu. Verjetno so razumeli veliko izrazov, medtem ko je bila primerjava 
s španskim »ciganskim« narečjem manj uspešna. Vendar v dodatku o španskih »Ciganih« 
najdemo veliko tematik, ki so pozneje prisotne v delu Borrowa. Bright je opisal poklice 
španskih Gitanos v različnih regijah – omenil je npr. potujoče trgovce, zbiralce starega žele-
za, kovače, trgovce s konji ter matadorje, torere, pevce, glasbenike in zasebne učitelje plesa. 
Menil je, da so v vseh poklicih znani kot šarlatani in sleparji. V kontekstu teh opisov je 
naštel še druge stereotipne značilnosti, npr. da so lahko zlobni kakor Španci in da se, tako 
kot večina Špancev, poročajo le med seboj. Natančno je opisal poročni obred. Omenil je, da 
Španci s »Cigani« ne želijo imeti opravka, da se iz njih norčujejo in posnemajo njihov jezik 
ter izražanje. Opise teh stereotipov lahko pozneje prepoznamo pri Borrowu in mnogih 
drugih, ki so mu sledili. Bright je še pristavil, da so Gitanos tako kot Španci imeli Egipt za 
svojo izvirno domovino. Analiziral je proticigansko zakonodajo in opozoril na njihove po-
sebne pravice, ki so jih dobili v obdobju Karla III. Ob koncu je dodal še primerjalni seznam 
besed, zbranih med angleškimi, španskimi in madžarskimi »Cigani«. Odkril je številne po-
dobnosti, pa tudi velike razlike med izrazi omenjenih »Ciganov«.86 

85  Prim.  ibid., str. 112–117.
86  Ibid., str. 117–120.
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Prijatelj Romov in njegova ambivalentna podoba Romov

Borrow je ustvaril ambivalentno podobo »Ciganov«, ki je bila produkt uporabe različ-
nih virov, iz katerih je črpal. O njih je oblikoval podobo, da so degenerirane božje stvaritve. 
Ženske naj bi bile skrivnostne; na splošno naj bi izginjala »avtentična« identiteta »ciganske-
ga« ljudstva. V raziskovanje je vpeljal novo kategorijo, kategorijo polkaste.87 

George Borrow naj bi prišel do podobnih sklepov kot pred njim že Grellmann: »Ci-
gani« po vsem svetu naj bi si bili podobni, imeli naj bi enako moralo, navade, jezik in videz; 
bili naj bi torej eno ljudstvo (sekta, kasta ali rasa). Borrow se je pri rekonstrukciji zgodovine 
opiral na vire, ki so nastali pred njegovimi teksti; zaradi različnih žanrov opisovanja »Ciga-
nov« njegovemu portretiranju »Ciganov« manjka uniformnost. Iz besedil so razvidni zelo 
konfl iktni avtorjevi občutki: na eni strani jih je imel, kot že rečeno, za degenerirana božja 
bitja, medtem ko je bil na drugi strani fasciniran nad njihovim sleparjenjem, tihotapstvom, 
črno magijo. Zato so dejanska opažanja o načinu življenja »Ciganov« malo vplivala na obli-
kovanje konciznejše podobe. V tem smislu so etnografski opisi poklicev, ki jih je publiciral 
Borrow, ustrezali tradicionalni predstavi o nelegalnosti njihovega preživljanja in niso odprli 
prostora subtilnejšim distinkcijam v proučevanju njihovega socialno-ekonomskega položa-
ja. Tako so bili po že uveljavljeni defi niciji spet potisnjeni v marginalnost in asocialnost.

Oblikovanje stereotipne podobe ženske

Pisanje Borrowa je po Willemsovi oceni esencialistično in romantično ter naj bi te-
meljilo na (pre)oblikovanju stereotipov, ki so jih do takrat o Romih izoblikovali različni 
pisci. Od 15. stoletja naprej se kaže v literaturi zanimanje za ljudi s socialnega roba, tudi 
za »Cigane«. Grellmannova knjiga je spodbudila oblikovanje literarnih stereotipov: knjižni 
»ciganski« karakter, ki ima najdaljšo tradicijo, je socialni »avtsajder«. Ta je v 18. stoletju 
zavzel osrednje mesto in njegova protiburžoazna nagnjenja so bila ali idealizirana ali rigo-
rozno zavračana. Borrow je oblikoval tudi podobo romske ženske, ki naj bi bila materiali-
stična, lažniva po naravi in očarljivo ljubka. Bila naj bi indiferentna do šarma »Neciganov«, 
zato se mu niso zdeli verjetni seksualni stiki z moškimi »bele krvi«. Mogoče naj bi bilo, da 
bi se »ciganska« ženska vedla obsceno, toda svojo fi zično nedotakljivost naj bi varovala kot 
dragoceno dobrino. Sovražila in izdajala naj bi vse, ki niso njene vrste. To splošno podobo, 
ki jo je oblikoval Borrow zlasti ob opisovanju »Cigank«,88 lahko umestimo v tok, izhajajoč iz 
Cervantesove tradicije. V knjigah Borrowa o Španiji najdemo literarne klišeje, ki jih je verje-
tno izoblikoval na podlagi Cervantesovega upodabljanja Romov iz Las novelas ejemplares, ki 
so izšle leta 1613, med katerimi je najbolj znana La Gitanilla.89 Tako naj bi Borrow prevzel 

87  Prim. ibid. str. 120–132.
88   Podoba Rominje kot femme fatale se je utrdila v vlogi Carmen avtorja Prosperja Mériméeja iz leta 1846 in v istoimenski 

Bizetovi operi iz leta 1875 ( J. OKELY, op. cit., 1983, str. 7).
89  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 154.



349
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
3. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI 

IN STRATEGIJAH POZABE

stereotipno podobo »Ciganke«, ki ima kultni ali magični značaj. Tudi zaradi domnevnih 
egipčanskih izvirov naj bi bile ženske nedvomno povezane z vraževerjem in čarovništvom, 
saj je Egipt od antike naprej veljal za »paradiž čarovništva«. »Cigani« so tudi idealni liki v 
pravljicah, v katerih so bili posredniki med nadnaravnim in vsakdanjim svetom. Navseza-
dnje so ustrezali tudi romantičnim predstavam o noble savage. Interes Borrowa so verjetno 
sooblikovale tudi njegove ruske izkušnje in Puškinova poezija. Ruska inteligenca je namreč 
imela romantično, idealizirano predstavo o Romih; videla jih je kot ljudi, ki ljubijo svobodo 
in nasprotujejo tiraniji oblasti.

Preobrat v lingvističnih interesih: »pravi Cigani« in »nečisti Travellers«

Pri Borrowu lahko opazimo še en moment, ki je značilen za njegove publikacije: gre 
za preobrat v lingvističnih interesih. Novi trend je moč opaziti med »romologi«, ki so mu 
sledili v njegovi lingvistično-folkloristični orientaciji. Borrow je v nasprotju z Grellmannom 
verjel, da imajo »Cigani« svojo originalno poezijo; izhajal je iz prepričanja, da bi lahko nji-
hov karakter odkrili s proučevanjem njihovih pesmi.90 

Tako je Borrow razlikoval med originalnimi »ciganskimi« in med »psevdociganski-
mi« kompozicijami, ki so predvsem slavile njihovo svobodo in neodvisnost. Verjel je, da 
je v njihovi poeziji prepoznal naravo romskega ljudstva, ki naj bi se kazala v sleparjenju in 
sovraštvu do ljudi, ki niso bili člani »ciganskega plemena«. Motivi njihove poezije naj bi 
zrcalili čudne navade romske rase. Borrowa je zanimala predvsem antikvarna vrednost nji-
hove kulture. Njegov interes za romski jezik je bil po Willemsovem mnenju verjetno najprej 
instrumentalen, saj je hotel s pomočjo plačanih informatorjev v romščino prevesti Novi 
testament. Filološko antikvarno izhodišče naj bi Borrowa vodilo v paradoksno situacijo, ko 
se je iz raziskovalca prelevil v neke vrste razsodnika: tako je na podlagi jezika diferenciral 
med »pravimi« in »manj pravimi« oziroma »napačnimi Cigani«. Proti koncu življenja je 
srečeval Rome, ki po njegovem mnenju niso (več) tekoče govorili romsko. Zato je menil, da 
njihova identiteta izginja. »Pravi Cigan«, ki je bil konstrukcija njegove naivne etnografi je, 
nekritične rabe virov, selektivne percepcije in romantičnega konservativizma, naj bi se razvil 
v nekakšnega hibrida.91

Borrow je oblikoval novo kategorijo pri reprezentiranju »Ciganov« – kategorijo »pol-
kaste«. Ločil je pravo »cigansko raso« in »nečiste« domorodne Travellers, ki so bili stigma-
tizirani. Stigmo slednjih je opravičeval z argumentom, da se jih drži slab sloves tudi med 
»Cigani«. Njihovo asocialno vedenje naj bi izhajalo iz poročanja z drugimi skupinami ljudi, 
tudi Neromi. Borrow je tako vpeljal biološko argumentacijo, ki je pomembno vplivala na 
oblikovanje polja romskih študij skozi celotno 19. stoletje in vsaj v delu 20. stoletja.92 

90  Ibid., str. 126.
91  Ibid., 127–130.
92  Prim. J. OKELY, op. cit., 1983, str. 6, 16; W. WILLEMS, op. cit., 1998; T. ACTON, op. cit., 1974.
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Lingvistični kozmopolitizem

Med razlogi, ki naj bi pojasnili, zakaj je bil Borrow tako fascinanten, je Willems nave-
del njegov lingvistični kozmopolitizem. V Norwichu, kjer so cvetele biblijske študije, so v 
religioznem življenju prevladovali odpadniki – unitaristi, metodisti, baptisti, kvekerji – ter 
protestantske sekte, ki niso sodile v anglikansko cerkev. Britanska in tuja biblijska družba 
je spodbujala interes za proučevanje jezikov. Prizadevala si je za globalno evangelizacijo, ki 
jo je uveljavljala pri prevajanju Biblije, še posebno, kadar je šlo za biblijske jezike, kot sta gr-
ščina in hebrejščina. Odpadniki so morali zaradi svojega posebnega statusa svoje dejavnosti 
zasnovati na podlagi znanosti, literature in lingvistike. Na Borrowa je domnevno vplival 
lingvist Walter Whiter. Lingvistična teorija Walterja Whiterja je opredeljevala fi lološko 
delo kot nekakšno arheološko izkopavanje »skrivnostne« zgodovine človeštva. Po tej teoriji 
naj bi bile besede nekakšni fosili, ki jih je treba pazljivo raziskati, saj naj bi prišli, s pomočjo 
odkrivanja ter odstranjevanja posameznih plasti, vse do elementarnih oblik jezika.93 Zbirka 
romskih besed je bila deloma rezultat njegovega terenskega dela; v njegovem pisanju je oči-
ten tudi Grellmannov vpliv, saj je bil seznanjen z njegovim angleškim prevodom. Borrow je 
sledil Grellmannovi teoriji o izviru in pomenu krajevnih imen v skladu s tedanjimi standar-
dnimi fi lološkimi idejami. Lingvistično orientacijo Borrowa je torej potrebno gledati v zvezi 
z njegovimi interesi za arheologijo in folkloro ter romanticizmom. Bolj kot zgodovinsko 
raziskovanje izvira Romov ga je zanimala svojevrstnost njihove kulture. Njegov entuziazem 
naj bi bil povezan s strastjo do »fosilov« ljudske kulture, v čemer je Willems videl njegov 
arheološki interes in zanimanje za odkrivanje zgodovinskih plasti civilizacije, ki naj bi jo 
bilo treba dešifrirati s pomočjo etimologije. Zato ga lahko umestimo v romantično tradicijo, 
ki je postavila koncepte »divjaštva« in »narave« v opozicijo z »uglajenostjo« in »izumetni-
čenostjo« civilizacije. 

Romske študije in fi lantropija 

Na Borrowovo »ciganologijo« so pomembno vplivali tudi odnosi moči med du-
hovništvom, ki je bilo zainteresirano za lingvistiko, in med evangelijsko inspiriranimi 
dobrodelnimi organizacijami ter med nosilci idej o potrebni socialni skrbi za »pomoč« 
»Ciganom«. 

Borrow naj bi se seznanil tudi s fi lantropijo Samuela Robertsa in Jamesa Crabba. Oba 
sta poznala Grellmannovo splošno vednost o »Ciganih«. Bolj specifi čno poznavanje angle-
ških »Ciganov« sta pridobila pri Johnu Hoylandu. Ta socialni reformist naj bi po Willem-
sovi teoriji predstavljal trait-d’union med Grellmannom in Borrowom. John Hoyland je bil 
znan po svojih idejah o socialnih reformah med »Cigani«, ki bi jih lahko izvedli s pomočjo 
religije. 

93  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 134.
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V misijonarskih krogih oziroma med fi lantropi, natančneje pri Andrewu Brandramu, 
je Borrow dobil idejo za prevod Biblije. Tedaj se je v njem vzbudil tudi interes za angleški 
romski dialekt. Povezava Borrowa s fi lantropijo je potekala tudi prek nekega drugega fi lan-
tropa, srebrarja Samuela Robertsa. Roberts je sodeloval v kampanjah proti »socialnemu 
zlu« in v kampanjah za podporo mnogih skupin, ki so domnevno »potrebovale pomoč«. 
Leta 1816 je na odbor ter člane Britanske in tuje biblijske družbe naslovil apel v prid »Ci-
ganom«. Omenjene predstavnike je pozval, naj namenijo pozornost po njegovem mnenju 
izjemni »ciganski« rasi, ki naj bi predstavljala svojevrsten človeški paradoks. Trdil je, da se, 
odkar so bili opaženi v krščanskih deželah, niso pokristjanili in da v njihov jezik ni bilo 
prevedeno še nobeno krščansko besedilo. Zato naj bi nastopil čas, da jih fi lantropi prive-
dejo iz teme. Prav Biblija naj bi spodbudila krščanske fi lantrope, da bi se začeli ukvarjati s 
»Cigani«.94 

Filantropija, »polkaste« in »mešana kri«

Judith Okely navaja, da je imel John Hoyland (1750–1831) »Cigane« za izprijene. 
Znan je tudi po novi politiki asimilacije, h kateri je prispevala fi lantropija ob podpori iz-
obraževanja. Hoyland je menil, da »ciganski« potujoči način življenja izvira iz natančnega 
upoštevanja institucij njihovih prednikov. »Cigane«, ki naj bi bili izvirni tujci, naj bi fi lan-
tropija branila; ker niso imeli svojih župnij in ker niso spadali v pristojnost nobene župnije, 
je Hoyland zahteval, naj se jih le začasno obravnava kot izjemno skupino ljudi v okviru 
zakonov proti potepuštvu.95

Omenjeni fi lantrop je oblikoval predlog v okviru svoje cerkve, v katerem si je prizadeval 
za izboljšanje socialnih razmer in za začetek religiozne vzgoje Romov. Willems je v Ho-
ylandovem poročilu videl inovativnost, predvsem v odlomku o angleških »Ciganih«. Poleg 
splošnega orisa, ki ga je oblikoval s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki jih je poslal pred-
stavnikom različnih lokalnih oblasti, je opisal tudi svoje izkušnje. Njegov opis je bil skoraj 
v celoti pozitiven, medtem ko je v splošnih poglavjih, ki temeljijo na Grellmannovi študiji, 
podajal najbolj negativne interpretacije. 

Po Hoylandu naj bi pričevanja o »ciganskem« romanju iz 15. stoletja ne bila prevara 
ali sleparstvo,96 kot so pojasnjevali Grellmann in njegovi profeti, pač pa naj bi pomenila hi-
tro sposobnost adaptacije Romov na obupne življenjske razmere. Poudaril je njihov razviti 

94  Ibid., str. 139.
95  Navedeno v J. OKELY, op. cit., 1983, str. 6.
96   Fraser je četrto poglavje svoje knjige naslovil Th e Great Trick. V tem poglavju je opisoval prihod »Ciganov« oz. Romov 

v madžarsko kraljestvo, ki se je razširjalo prek meja današnje Madžarske in je vključevalo Transilvanijo ter veliko ozemlja, 
ki je v 20. stoletju postalo Jugoslavija in Češkoslovaška (A. FRASER, op. cit., 1992, str. 60). Malo naprej navaja, da izraz 
xonxano baro, ki ga je prevedel kot the great trick, v jeziku »Ciganov« iz Španije označuje metodo, s katero razbremenijo 
lahkovernega opeharjenca za večjo vsoto denarja. Tako naslovljeno poglavje opisuje rabo posebnih garantnih pisem in 
prepustnic, s katerimi so si zagotovili gibanje po območjih Svetega rimskega cesarstva oziroma po območju Vzhodne 
Evrope (ibid., str. 60–84). Fraserjevo stališče navajam kot primer transmisije podmene o »varljivi ciganski naravi«, ki je 
prisotna vse do danes. 
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smisel za socialno distinkcijo, ne pa njihove »varljive narave«. S Hoylandovim delom je 
prišla v literaturo o »Ciganih« poleg ideje o »polkastah« tudi ideja o »mešani krvi«. Vpra-
šalnike je poslal tudi na Škotsko. Odgovori nanje so pomembni zato, ker v romske študije 
vpeljujejo nov koncept. Eden od informatorjev je poslal odgovor, da živi »mešana popula-
cija« Romov in »domorodnih Travellers« na Škotskem v kolonijah. Sodni sluga v Selkir-
kshiru Sir Walter Scott je odgovoril, da ne pripadajo »orientalski egipčanski rasi«, pač pa 
se množično poročajo z domorodnimi vagabundi in ljudmi, ki so prekršili zakon. Ideja o 
»polkastah« in »mešani krvi« je pomembna, ker pomeni prelom v razmišljanju o »Ciga-
nih«, ki je imel daljnosežne posledice. 

Kolonija v Kirk Yetholmu si zasluži pozornost tudi zato, ker je Hoyland razkril, da 
»Ciganov« ni proučeval le zaradi religioznih in fi lantropskih razlogov. Pri osvetlitvi zgodo-
vine kolonije preberemo, da so ga Romi verjetno zanimali tudi zaradi »škodljivih učinkov«, 
ki naj bi jih imel njihov način življenja na delovno etiko v bližnji okolici. Moteče za delovno 
moralo je bilo dejstvo, da so odklanjali stalno delo. Ta ideja se Willemsu zdi vzporedna 
Grellmannovim in razsvetljenskim idejam Marije Terezije ter Jožefa II., na podlagi katerih 
se je izoblikoval kliše »delovnega državljana« in »Cigana« brez stalne zaposlitve. 

Hoylandu se je zdela ideja razsvetljenskih vladarjev dobra: všeč so mu bili z njo pove-
zani poskusi spreobračanja »Ciganov« v uporabne državljane. Vendar je po Hoylandovem 
mnenju, ki je bolj verjel v zgledne učinke božje besede in v krščansko izobrazbo kakor v 
represijo, razsvetljenstvu manjkala krščanska ljubezen. Če strnem: menil je, da bi morali 
»Cigani« postati sedentarni in da bi morali spremeniti svoje delovne navade, pri čemer naj 
bi jim tlakovala pot krščanska vzgoja.97 

Filantropija, delovna etika in »socialna degeneriranost«

Hoyland je navdahnil veliko evangeličanskih dobrodelnih institucij in posameznikov, 
med njimi tudi Jamesa Crabba (1774–1851), ki je nasprotoval brezdelju in moralnemu 
propadanju. Metodistični pridigar James Crabb v Southamptonu je spodbudil southamp-
tonski komite in agente k vsakodnevnemu obiskovanju »Ciganov« v okolici Southamptona 
in New Foresta in k postopnemu in prostovoljnemu izvajanju reforme. 

Willems je opozoril na mehanizem, ki je od tedaj naprej karakterističen za družbeno 
naravnanost do »Ciganov«: socialni reformatorji, kot npr. Crabb, so Rome neprestano na-
govarjali, naj se stalno naselijo in naj živijo običajno, »normalno« življenje, medtem ko so 
lokalne oblasti predlogu o stalni naselitvi diametralno nasprotovale, zlasti še, če bi Romi s 
tem postali populacija, živeča v njihovih lokalnih skupnostih. 98

Od Crabba naprej opažamo še eno kontradikcijo, opozarja Willems. Medtem ko je 
Grellmann opisoval brezdelje »Ciganov«, je Crabb poudarjal njihovo nenehno zaposlenost 

97  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 141–145.
98  Ibid., str. 145–149; prim. A. FRASER, op. cit., 1992, str. 200.



353
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
3. O KOLEKTIVNI MEMORIJI, TRANSMISIJI VEDNOSTI 

IN STRATEGIJAH POZABE

z njim lastnimi poklici. V njihovi nenehni dejavnosti ni videl sposobnosti zaslužiti s samo-
stojnim delom, temveč pomanjkanje romske delovne etike. Moteče in sporno se mu je zdelo, 
da npr. ženske puščajo svoje otroke v taboru in ne skrbijo zanje tako, kakor bi po njegovi 
predstavi morale. Poleg tega naj bi denar služile na moralno kvaren način, z vedeževanjem 
in s triki. Opis takih »trikov« najdemo tudi v knjigah Borrowa in Grellmanna; zlasti Grell-
mann je v tem videl ohranjanje vraževernosti. Crabb je trike ocenjeval kot žalitev religiozne 
integritete, saj je bilo na primer vedeževanje v njegovih očeh nekrščansko. 

Crabb je tem skupinam ljudi, ki jih je Hoyland označil za »mešano populacijo«, dodal 
tudi komponento »socialne degeneriranosti«. V njegovem delu je prvič orisana distinkcija 
med »pravimi Romi«, ki se ne vedejo asocialno, in »nepravimi« Romi, ki so vsega zmožni. 

Borow je opozarjal, da jih zaradi biološkega »mešanja« ne moremo več ločiti po vide-
zu, odkar so manj mobilni, pa imajo podoben način življenja. Edini kriterij za vzpostavitev 
distinkcije je Borrowu predstavljal jezik. Od Borrowa naprej je znano, da je v 19. stoletju 
obvladanje jezika romani kriterij, ki odloča, kdo pripada »čisti romski rasi«. Vendar so sod-
be izrekali Neromi. Po zgledu Judith Okely je mogoče trditi, da je na odločitev o uvrstitvi 
»Ciganov« med »prave Cigane« ali v »mešano populacijo« verjetno vplivalo tudi to, ali je 
posameznim raziskovalcem uspelo navezati stik s proučevano skupino. Verjetneje je, da so 
za »prave« veljali tisti, ki so bili raziskovalcem bolj naklonjeni.99

Crabb, ki je »Cigane« označil za »uboge angleške pogane«,100 rešitve ni videl niti v po-
uku niti v prevzgoji niti v stalni naselitvi v mestih, pač pa v podpiranju Romov pri njihovem 
načinu življenja, tako da se jih obiskuje v taborih. Rešitev je videl tudi v širjenju božje be-
sede in dobrodelnosti. Willems špekulira, da je Borrow pozneje posnemal Crabbovo idejo 
osebne vključenosti, ki predstavlja prototip prijatelja Romov, Romany Rye. Prijatelj Romov 
je častni naziv, ki si ga je Borrow prilastil; tako je vzpostavil trend v lastnem poimenovanju 
raziskovalcev pri generacijah romskih ekspertov, ki so bili njegovi nasledniki. Crabb je bil 
enkraten tudi v tem, da je enkrat letno izvajal misijonarsko delo na svojem domačem dvori-
šču, kjer so bili dobrodošli vsi spreobrnjeni Romi.101 

Ohranjanje »ciganskega« izročila 
in akademsko marginalizirano društvo

Društvo Gypsy Lore Society je imelo močan vpliv na določanje podobe »Ciganov«. 
Pobudo za ustanovitev društva je dal ameriški pisec in folklorist Charles Godfrey Leland 
(1824–1903) leta 1874, ko je pisal orientalistu E. H. Palmerju iz Cambridgea. Palmer mu 
je odpisal, da obstaja veliko intelektualcev iz drugih disciplin, »ki so tudi sami Bohemians 
po srcu in okusu«, in da bodo gotovo naklonjeni ideji o oblikovanju društva Romany Ryes.102 

99  J. OKELY, op. cit., 1983, str.18.
100  Ibid., str. 69.
101  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 145–149.
102  Ibid., str. 173.
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Tako je bilo leta 1888 ustanovljeno Gypsy Lore Society, katerega najpomembnejša cilja sta 
bila ohranjanje romskega jezika ter raziskovanje zgodovine, etnologije in folklore. Društvo 
je izdajalo revijo Journal of the Gypsy Lore Society, ki je z vmesnimi prekinitvami pod tem 
imenom izhajala vse do leta 2000, ko se je preimenovala v Romani Studies. 

Zanimivo je, da se ustanovitelji niso poskušali povezati z društvom English Folk Lore 
Society, ki je začelo delovati deset let prej. Willems je videl možni vzrok v tem, da sta si vodi-
telja Charles Godfrey Leland in Francis Hindes Groome prizadevala za razvoj avtonomne-
ga področja vednosti in za več kot le za folkloro. Mogoče bi bilo, da angleško narodopisno 
društvo ni kazalo interesa za sodelovanje z društvom za ohranjanje »ciganskega« izročila 
in ni bilo zainteresirano za zbiranje produktov marginalne skupine. Morda angleško na-
rodopisno društvo ni bilo preveč naklonjeno historičnim in lingvističnim razpravam, ki 
so prevladovale v prvih številkah revije. Društvo se ni poskušalo povezati niti z drugimi 
akademskimi disciplinami. Tako se je znašlo v polju izjemne izolacije, kar se v prihodnosti 
ni izkazalo za koristno pri razvoju področja: eksperti za romske študije so delovali na aka-
demski periferiji, kar velja vse do današnjih dni.103 

V prvih letih po ustanovitvi je bilo društvo ekskluzivno etnografsko. V spodnjem 
domu parlamenta so razpravljali o sistemu registriranja prebivalcev karavanov in šotorov, 
člani Gypsy Lore Society pa so se ukvarjali z določanjem stopenj rasne čistosti ljudstva. »Ci-
gansko« ljudstvo je bilo po njihovem mnenju ogroženo zaradi izumiranja in izginjanja.104 

Člani Gypsy Lore Society105 so Borrowa kritizirali. Trdili so, da njegov seznam romskih 
besed ustvarja neadekvatno podobo o »ciganskem« jeziku. Očitali so mu tudi, da je zbrane 
pesmi in izreke »prečiščeval« in jih nadomeščal z lastnimi izrazi. Dvomili so tudi o njegovih 
fi loloških sposobnostih. 

Folkloriste, lingviste in amaterske zgodovinarje, ki so publicirali v reviji Journal of the 
Gypsy Lore Society, bi lahko imeli za dediče Borrowa.106 V skladu z njegovim duhom so 
nameravali ohranjati ostanke romske kulture. V prvi vrsti so bili zainteresirani za »prave 
Cigane«, lahko bi rekli za Rome, ki so jih imeli za superiornejše od drugih skupin Travellers 
s socialnega, moralnega in rasnega vidika. Svoje cilje so skušali uresničevati kot romantično 
inspirirani »iskalci«, ki odkrivajo in ohranjajo zadnje sledi »izginjajočega« ljudstva. 

K oblikovanju podobe Gypsy Lore Society v prvem desetletju obstoja sta odločilno 
prispevala Francis Hindes Groome in Charles Godfrey Leland. Pri njunem delu so bile 
odločilne lastnosti, kot so vdanost in ljubiteljstvo, naklonjenost Romom, sposobnost orga-
niziranja, inteligenca, spretnost pisanja in uredniška žilica. Njune na novo vpeljane teme in 
značilne metode opazimo tudi pri naslednikih. 

103  Ibid., str.174.
104  Ibid., str. 95–96.
105   Willems navaja, da je Mayall v svoji doktorski disertaciji leta 1988 obširno opisal prispevke prve generacije ljudi, zdru-

ženih v okviru Gypsy Lore Society, ki so oblikovali stereotipno podobo »Ciganov« (ibid., str. 173).
106  Ibid., str. 172.
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»Cigani« kot distributerji folklore v Evropi in njihova mistična plat 

Charles Godff rey Leland (1824–1903) je menil, da so »Cigani« najpomembnejši dis-
tributerji folklore v Evropi. Pri oblikovanju nacionalnega folklornega društva se je povezal z 
madžarskim »romologom« Antonom Hermannom. Lelandov fi lološki in lingvistični inte-
res se je v osemdesetih letih 19. stoletja intenzivneje razvijal v smeri raziskovanja magično-
spiritualnih aspektov romskih skupin. Predvsem ga je zanimala mistična plat ljudstva, o 
katerem so trdili, da je zadnji predstavnik starodavnega načina življenja. Rezultat njegovega 
dela je knjiga Gypsy Sorcery and Fortune Telling iz leta 1891, ki opisuje ljubezenske napoje, 
magične ceremonije, uroke, zaklinjanje in amulete. Velik del gradiva si je prilastil od eks-
pertov za Evropo, zbrani material tudi ni vedno zanesljiv. Prirejal naj bi romske povesti; 
prikrojil naj bi celo zgodbe, ki jih je slišal v »surovi obliki«, zato ni bil posebno cenjen v 
folklorističnih krogih, vendar to ni vplivalo na njegov sloves med »romologi«. Leland je v 
svojih opisih še bolj razvil idejo razsvetljenskih fi lozofov o noble savage. 

»Cigani« kot nosilci izročila, podoba romske ženske 
in genealoško raziskovanje »rasne čistosti« Romov

Lelandovo zanimanje za »rasno čiste Cigane«, elitno kategorijo, ki naj bi se moralno, 
socialno in kulturno razlikovala od drugih skupin Travellers, prav tako ni bilo tuje Francisu 
Hindesu Groomu (1851–1902). Groome je poznal tekste socialno motiviranega Georgea 
Smitha in njegovo vizijo reševanja »ciganskega vprašanja«. George Smith je bil prepričan, da 
so »Cigani«, potujoči umetniki, popotniki in potepuhi, kategorija ljudi, ki živi v obupnih raz-
merah. Take razmere so oblasti spodbudile k politiki pospeševanja asimilacije. S politiko asi-
milacije naj bi država odstranila to »družbeno sramoto«, kakor so »Cigane« tudi označevali. 
Groome se je upiral enotni vladni politiki, ki je spregledala raznolikost potujočih skupin. V 
poenoteni politiki za vse naštete kategorije ljudi je videl nevarnost za propad enkratne romske 
kulture. Ni pa nasprotoval ideji vlade, da je treba popisati karavane in šotore ter da je treba z 
raziskavo določiti, koliko sta med Romi razširjena kriminal in nepismenost.107 

Groome, ki je potoval po Nemčiji, Madžarski in Romuniji, kjer je obiskoval »Cigane«, 
si je dopisoval tudi z Miklošičem, zlasti o romščini angleških Romov, in s francoskim ar-
hivarjem Bataillardom. Nekaj časa je bil poročen z Rominjo. Trdil je, da ženske ne morejo 
zatreti svojih naravnih instinktov in da naj bi njegova žena za preživetje potrebovala svo-
bodno življenje med člani svoje družine. 108 Tudi zaradi te družinske vezi z Romi je postal 
avtoriteta in leta 1878 je napisal prispevek o »Ciganih« za novo izdajo Encyclopaediae Bri-
tannicae. Groome je s svojim delom v romske študije vpeljal genealoško raziskovanje rasne 
čistosti Romov. 

107  Ibid., str. 179.
108  Ibid., str. 177f.
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Pri zagovarjanju teze, da Romi ohranjajo lastno identiteto, je Groome še posebej 
poudaril vrednost njihove zakladnice pripovedk. S svojo mednarodno študijo pravljic 
se je pridružil razpravi o izviru in širjenju ljudskih povesti, ki je bila aktualna v tedanjih 
folklorističnih krogih. Po mnenju bratov Grimm naj bi bile povesti preostanki starih 
arijskih mitov. Tej domnevi sta Th eodor Brenfey in Francoz Th omas Cosquin dodala 
tezo, da je bila Indija zibelka, iz katere so se širile pravljice po svetu kot del ustne in pisne 
tradicije. Nekateri folkloristi, npr. Andrew Lang in Alfred Nutt, so tej difuzionistični 
ideji nasprotovali. Po zgledu evolucionizma so trdili, da miti izvirajo iz predzgodovinskih 
časov. Izvire mitov naj bi tako iskali v preteklosti, ki je segala vse do t. i. primitivnih pred-
nikov sodobnega človeka: rečeno je tudi bilo, da je sledi teh mitov mogoče odkriti med 
t. i. primitivnimi ljudstvi 19. stoletja. Difuzionističnim idejam vdani Groome je trdil, da 
so Romi, katerih jezik je indikativen za njihov izvir, pri svojih migracijah na zahod širili 
indijske pripovedke v deželah, ki so jih prečkali. Groomova »kolporterska« teorija ni bila 
nikoli sprejeta med folkloristi,109 ker je ob koncu 19. stoletja vzcvetela ideja o skupnem 
fondu pravljic.110 

Avstro-ogrska folkloristika 

Osvetlitev prispevkov avstro-ogrske folkloristike v polju »romologije« je pomembna, 
ker so se »romologi« v Sloveniji opirali na avstro-ogrske folkloriste, tako na Wlislockega ka-
kor tudi na popis madžarskega ministrstva za notranje zadeve, ki ga je analiziral Hermann, 
čigar ekspertiza je neposredno služila oblastem.111 

V avstro-ogrski monarhiji je ob koncu 19. stoletja vzklil interes za proučevanje »kul-
turnih sledi« transilvanskih in madžarskih »Ciganov«. Etnologa Heinrich von Wlislocki 
in Anton Hermann sta med prvimi objavljala rezultate terenskega dela. Hermann je pre-
vzel iniciativo in leta 1903 ustanovil kratkotrajno Gesellschaft für Zigenuerforschung, ki jo 
je fi nančno podpiral Joseph Karl von Habsburg. Društvo je izdajalo etnološko revijo Mit-
teilungen zur Zigeunerkunde, ki bi jo po Willemsovem mnenju lahko imeli za skromnejši 
kontinentalni ekvivalent Journal of the Gypsy Lore Society. 112

109   Odseve teorije o »Ciganih« kot nosilcih izročila je mogoče najti tudi pri slovenskem etnologu Milku Matičetovem, ki 
je po Božidarju JEZERNIKU (Polemika. Za kulturo argumentiranja – ali zakaj so Cigani Cigani? Glasnik slovenskega 
etnografskega društva, 1979, letn. 19, št. 2, str. 35–37) zagovarjal tezo, da so pri prenosu »bogobornega vladarja« na Slo-
vensko bili usodno udeleženi predvsem »Cigani«. Jezernik, ki kritizira predvsem pozitivistični pristop k proučevanju tega 
problema, se je posvetil vprašanju, zakaj se je v tradiciji tako uveljavil motiv »bogobornega vla darja«, in nanj odgovoril s 
pomočjo marksistične interpretacije folkloristične teme, zlasti »upoštevanja družbene osnove ustne tradicije«.

110  W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 179f.
111  Prim. v: M. AVČIN in drugi, Izolati Ciganov in kalvinistov v Prekmurju (tipkopis), 1962.
112  Več o tem prim. W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 180–191.
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Premik od folklorističnih interesov k političnopodporni vlogi

Madžarska situacija je zanimiva, ker je mogoče spoznanja priznanih »romologov« iz 19. 
stoletja primerjati z ugotovitvami madžarskega ministrstva za notranje zadeve, ki je leta 1893 
objavilo rezultate demografske študije. Ministrstvo je želelo zaostriti politiko do potujočih 
Romov. Potujoči živelj naj ne bi bil sestavina madžarskega družbenega življenja, za nenaseljene 
pa naj ne bi bilo prostora v civilizirani državi. Potujoči naj bi ovirali intelektualni in materialni 
napredek države; bremenili naj bi državno administracijo in predstavljali naj bi nevarnost za 
javni red in moralo. Zato je vlada nameravala odpraviti potujoči način življenja teh skupin, saj 
naj bi bilo to v interesu državne varnosti. V tej potezi je mogoče prepoznati odmeve Grell-
mannovih ambicij: cilj take vladne politike je bil, da bi Romi postali spodobni, civilizirani, 
srečni člani družbe, uporabni državljani, zvesti sinovi naroda in očetnjave. 

Rezultati madžarskega popisa prebivalstva so bili v protislovju z domnevami državnih 
uslužbencev in z mnenji raziskovalnega koordinatorja Antona Hermanna (1851–1926). Le 3 
% Romov od 274.940 je bilo potujočih; 7,5 % je bilo polsedentarnih; večina pa je bila sedentar-
na. Pri selekcioniranju Romov za intervju se lokalne oblasti, ki so vodile cenzus z vprašalniki, 
niso mogle zanašati na objektivne kriterije določanja pripadnosti populaciji, kot so npr. jezik, 
način življenja, zunanje značilnosti ali lastna opredelitev. Pri določanju, kdo je primeren, da se 
ga šteje za Roma, je bil uporabljen preprost kriterij: »Ali je oseba znana kot Rom?« Na lokalni 
ravni so bolj sledili ljudskim predstavam o rasi in tradicijam določanja pripadnosti romskemu 
ljudstvu kot formalnim indikacijam.113 Realnost je dokazala večjo raznolikost, kot so pričako-
vali. Na primer, 30 % ljudi je navedlo romani kot materni jezik, 20 % jih je ta jezik tudi znalo; 
več kot pol jih je kot materni jezik navedlo madžarščino ali romunščino. Poklici ljudi, ki so bili 
vključeni v cenzus, so veliko manj odstopali od norme, kot so domnevali. Zaposlenih je bilo 
134.454 ljudi, med zaposlitvami so našteli 154 različnih poklicnih dejavnosti. 

Podoba socialnega statusa je bila precej bolj razgibana, kot so opisovale etnografi je: 
17.000 ali 12 % ljudi je bilo glasbenikov; ti niso bili le naseljeni, pač pa so bili tudi spoštovani v 
svojem okolju in so zaslužili za dostojno življenje. Enako velja za kovače, ki jih je bilo okoli 36 
%. Med zaposlenimi so bili: izdelovalci opek (9 %); delavci v kmetijstvu, vključno z lastniki ze-
mlje in zakupniki (2 %); trgovci/krošnjarji (3 %) in obrtniki/kramarji (36 %). Pregled njiho-
vih poklicnih dejavnosti ni vodil v natančno percepcijo ekonomskega delovanja, pač pa je pri 

113   Še danes se določa pripadnost Romom po ljudskih »antropoloških« kriterijih in tradicijah. Dejstvo, da učitelji odločajo 
o romski pripadnosti, ne da bi upoštevali, da so otroci potomci »mešanega« zakona oziroma da romski starši svoje otroke 
opredeljujejo za Slovence, je Šiftar kritiziral. Opredeljevanje otrok za Slovence odseva po njegovem mnenju »neljubo soa-
similacijo«, pri tem pa se ne vpraša, zakaj se ljudje ne opredeljujejo za Rome ali v katerih primerih se opredelijo za Rome. 
Njegovo mnenje o tem, da učitelji ne upoštevajo »mešanih« zakonov pri določanju, kdo je Rom, odseva razlikovanje 
med »čistimi« in »mešanimi« Romi (prim. V. ŠIFTAR, Cigan – Rom ?!, v V. Klopčič, M. Polzer (ur.), Poti za izboljšanje 
položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi: izziv za manjšinsko pravo. Zbornik referatov na znanstvenem srečanju v 
Murski Soboti 11.—12. 4. 1997. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašanja, 1999, str. 143. Šiftarjevo mnenje kaže tudi 
na to, da je še danes veljaven princip opredeljevanja in princip ekspertnega določanja, po katerem je oseba, ki je ekspertom 
znana kot Rom ali Rominja, opredeljena za Roma ali Rominjo, ne glede na njeno lastno opredelitev. Po pravnem katego-
riziranju pa obstaja razlikovanje med avtohtonimi in priseljenimi Romi, kot je bilo že omenjeno. 
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interpretaciji podatkov iz popisa prevladovala domneva, da jih je veliko zaposlenih le na videz, 
zato da prikrijejo nelegalne transakcije. Poudarjeno je tudi bilo, da naj bi premalo uporabljali 
svoje delovne sposobnosti in da naj bi precej več konzumirali, kot lahko proizvedejo.

Ugotovitve tega popisa kažejo, da so Romi v Srednji Evropi napredovali v smeri in-
tegracije. Vendar objavljeni rezultati niso vodili k spreminjanju splošno izoblikovane ne-
gativne podobe o kategoriji populacije, ki je veljala za socialno nezdružljivo z večinskim 
prebivalstvom. To niti ni čudno, če upoštevamo dejstvo, da je bil popis mišljen kot podlaga 
za pripravo vladnih ukrepov, ki naj bi krojili eksistenco Romov. Nekatera dejstva o načinu 
njihovega življenja so se razlikovala od standardne predstave, ki jo je imel o njih »povprečni 
državljan«: da nimajo stalnega dela, da ne živijo vsi v dobro vzdrževanih hišah in da so 
večinoma nepismeni. Ne glede na raznolikost zbranih podatkov se zdi, da so izsledki zado-
stovali za spodbudo k oblikovanju ločene, posebne »ciganske« politike. 

Etnografi , ki so imeli folkloristična nagnjenja, so se predvsem osredinili na tisti del 
romske populacije, ki je potovala in živela v šotorih. Zato se je še naprej utrjevala že izobli-
kovana prototipska predstava o »Ciganih«, ki je postajala čedalje bolj mitska. 

Anton Hermann je analiziral podatke iz popisa, svojo ekspertizo pa je izdelal neposre-
dno za vladne službe. S tako pozicijo je prinesel v romske študije premik od znanstveno-
folklorističnih interesov k političnopodporni vlogi. Čeprav le malo vemo o Hermannu in 
njegovi vlogi političnega svetovalca, lahko vseeno rečemo, da predstavlja posrednika med 
Georgeom Borrowom in Robertom Ritterjem. Skoraj pol stoletja pozneje je nacistični raz-
iskovalec Robert Ritter v Nemčiji še bolj neposredno kombiniral svoj intelektualni interes 
z dejavnostmi na politični ravni.114

Reševanje izginjajoče romske kulture 

Najbolj znan vzhodnoevropski predstavnik »ciganologije«, za katerega sta značilna inte-
lektualni interes in delovanje na politični ravni, je Heinrich von Wlislocki (1856–1907). Do 
nedavnega je veljal za avtoriteto v polju pravljic in za eksperta na področju etnografi je socialne 
organizacije in religije Romov. Njegova legendarna podoba je temeljila na domnevi, da je po-
toval med Romi. O dolžini potovanja ni natančnih podatkov in ugibanja o tem, koliko časa je 
prebival med Romi, variirajo od treh do dvanajstih let. Do leta 1930 so bili ljudje prepričani, 
da je bil poročen z Romni, kar naj bi mu omogočilo spoznati svet, ki ga je opisoval. 

Leta 1986 je Ruch dokazal, da to ne drži. Pregledal je korespondenco von Wlislockega 
in Hermanna ter dokazal, da je bil von Wlislocki le deloma seznanjen s kulturo srednjee-
vropskih Romov. Tako je v svoji študiji korigiral nekatera sprejeta mnenja o življenju tega 
»romologa«. Analiza korespondence med Hermannom in von Wlislockim je pokazala, da 
je slednji med Romi preživel le nekaj mesecev poleti 1883 in samo nekaj mesecev pozimi 
1886. Finančne težave, ki jih je imel od 1880. leta naprej, so ga gnale k objavljanju prevodov 

114   W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 181f.
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romskih pravljic. Tako on kakor tudi Hermann sta občasno objavljala pod drugimi imeni, 
če je bilo tako bolj prikladno. Von Wlislocki je študiral nemški jezik, fi lozofi jo in sanskrt na 
Univerzi v Klausenburgu. Sprejel je teorijo, da izvira večji delež tem in motivov v evropskem 
ljudskem izročilu iz Indije. Pod vplivom teorij o indijskem izviru evropskega ljudskega iz-
ročila je postavil hipotezo, da naj bi »Cigani« kot migrirajoči prenašalci kulture prinesli 
motive zgodb iz Indije tudi na Balkan. Strinjal se je tudi s podmeno, da so bili temeljni 
motivi in pravljice v tem območju romske stvaritve. Willems pravi, da ne moremo presoditi 
ustreznosti prostih interpretacij pri ustni transmisiji »ciganske« folklore, ki jih je podal 
von Wlislocki, saj nimamo na voljo dovolj komparativnih izdaj besedil. Potemtakem niti ni 
tako zelo trivialno, da so ga poznejši proučevalci obdolžili prepisovanja in prirejanja besedil 
drugih zbiralcev. Včasih naj bi zgodbe prirejal merilom cenzorjev ali celo lastnim sodbam in 
ocenam, da žalijo norme spodobnosti, je trdil Ruch.115 

Interes za ohranjanje preostankov izginjajoče kulture je bil vodilni motiv tudi pri delu von 
Wlislockega. Najbolj produktiven je bil v devetdesetih letih 19. stoletja, čeprav so skoraj vse 
publikacije tega časa vsebovale povzetke njegovih prejšnjih del. Po osemdesetih letih namreč ni 
več izvajal terenskega dela. Pri sestavljanju antologije romske poezije in povesti je izbiral besedi-
la, o katerih je menil, da so najlepša ali najboljša. Kadar je imel na razpolago več različic povesti, 
je uporabil tisto, ki je najbolj ustrezala literarnoestetskim normam in ki je bila konsistentna z 
njegovo teorijo o indijskem izviru Romov. Po obliki, vsebini in ideologiji si je v svojih antologi-
jah prizadeval oblikovati romantično, idealizirano podobo Romov. Pri iskanju reliktov iz Indije 
in indogermanske predzgodovine je zbiral mitske motive iz različnih kulturnih regij – Francije, 
Poljske, Nemčije, Turčije –, ne da bi pri tem natančno navedel vire. Pri analizi dela von Wli-
slockega se je Ruch skliceval tudi na Hermannovo kritiko znanstvene refl eksije. Von Wlislocki 
je besedila selekcioniral glede na svoje mnenje o ustreznosti podobe »Ciganov«. Izbiral je tiste 
segmente iz zbirk »ciganskih« besedil, ki so bili po njegovi presoji najboljši. Besedila so dobila 
specifi čen pomen v kontekstu komparativne etnologije. Pozneje je Hermann poleg prijemov 
selekcioniranja trpko kritiziral tudi lingvistične sposobnosti von Wlislockega. 

Von Wlislocki se je bahal, da je »romski brat« in da so ga Romi vpeljali v svoje skrivnosti 
– ta iniciacija naj bi mu omogočila spoznavanje romskih navad. Izjavil je, da so ga imeli za čla-
na klana, kar je bila običajna lastna legitimizirajoča trditev, ki je prevladovala med eksperti za 
»Cigane« od Borrowa naprej. Trdil je tudi, da so ga sprejeli medse kot člana etnične skupine, 
ne da bi podal kakšno podrobnejšo informacijo o naravi odnosa med njim in »Cigani«. 

Ruch je naravnanost von Wlislockega in njegovih sodobnikov označil za konservativni 
kulturni pesimizem. Ena od lastnosti konservativnega kulturnega pesimizma je npr. glorifi ka-
cija tradicionalne ljudske kulture in strah pred modernizmom, ki se manifestira kot virulentno 
zavračanje socialnodemokratičnih idej in zahtev buržoaznega delavskega gibanja. Za folklo-
rista, kakršen je bil von Wlislocki, je predstavljalo izboljšanje materialnih in socialnih okoli-
ščin teh, ki naj bi pripadali ljudski kulturi, možnost razkroja predmeta njegovega proučevanja, 

115   Ibid., str. 183, 193.
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tj., možnost razkroja »avtentičnosti« ljudstva. Na »Cigane« je gledal kot na predstavnike na-
ravnega, nekultiviranega ljudstva, pri katerem je mogoče še vedno odkriti potlačeno kulturno 
dediščino človeške civilizacije. To pojasni, zakaj je von Wlislocki proučeval Rome, ki so živeli v 
šotorih, o katerih je menil, da so reprezentativni za »pravo« romsko življenje. Iz te perspektive 
so bili polsedentarni Romi v mestih le socialni demokrati, ki so se prilagodili bolj slabemu 
kot dobremu kozmopolitizmu. Šotorski Romi naj ne bi imeli stikov z naseljenimi Romi, ker 
so ti, kot je trdil, izdajalci stare kulture, ki so jo izvirno prinesli iz Heimata (domovine). Po 
njegovem mnenju naj bi bili sedentarni izključeni iz skupnosti nomadskih Romov zaradi do-
mnevno kriminalnega vedenja. Poročali naj bi se z ljudmi s socialnega dna, zato naj bi izgubili 
občutek solidarnosti. Von Wlislocki je dopustil, da sta nanj vplivala kulturni pesimizem in 
romantično razumevanje ljudstva, o katerem je bil prepričan, da še vedno živi v mitološkem 
obdobju predzgodovine. To ljudstvo naj bi kljub svojim moralnim pomanjkljivostim ohranilo 
nekaj čistosti, ki naj bi je tako primanjkovalo v življenju večinskega prebivalstva.

S to vizijo si je von Wlislocki ustvaril ime pri poznavalcih romskega izročila, četudi je 
njegovo delo sprožalo veliko vprašanj že v času njegovega življenja. Kritiziral ga je npr. fi nski 
»romolog« Arthur Th esleff , ki je okoli leta 1898 potoval po Madžarskem in Transilvaniji. 
Arthur Th esleff  mu je očital zlasti njegov imaginarij in znanstveni senzacionalizem. Infor-
matorji so mu namreč pojasnili, da so von Wlislockega z lahkoto nalagali z zgodbami o 
prehrani, videnju duhov in drugih podobnih okultnih tematikah ipd.

Von Wlislocki je dal svojim folklorističnim trditvam romsko obarvanost, prav tako 
tudi generacijam zbiralcev pravljic, ki niso vedeli, kako naj se osvobodijo svojih nacionalnih 
pričakovanj in mitoloških domnev. Zadnje analize lingvističnega gradiva, ki ga je predstavil 
von Wlislocki, kažejo, da kolekcije lingvističnih virov ne izhajajo iz Transilvanije, pač pa iz 
Slovaške. Ta material naj bi že leta 1877 objavil György Ihnátko, o katerem je bilo rečeno, 
da je veliko gradiva prevzel – ne da bi to posebej omenil – od Antona Puchmayerja. Viri 
naj bi temeljili na govoru čeških Romov, ki so se 1821. leta pojavili v Pragi. Ihnátko je gra-
divo priredil tako, da so bile njegove izpeljave neločljive od slovaških romskih besed. Von 
Wlislocki naj bi šel še korak dlje pri modifi kaciji fonetičnega črkovanja. Črkovanje je tako 
priredil, da je ustrezalo pravilom sanskrta. S tem je mogoče tudi pojasniti, zakaj so se po-
znejšim lingvistom zdele deskripcije z lingvistične plati popolnoma brez vrednosti. Willems 
opozarja, da je treba z resnimi zadržki jemati zanesljivost publikacij, ki naj bi predstavljale 
splošni vir za opis ljudske romske kulture v 19. stoletju.116 

Med folkloristično orientiranimi avtorji, ki so se ukvarjali z Romi, je bil najbolj znan 
argument za ukvarjanje s kulturnozgodovinskimi produkti romskih skupin trditev, da gre 
za »reševanje« reliktov domnevno izginjajočega naravnega ljudstva. Paradoks pri tem je, da 
so romskim kulturnim produktom težko pripisali kakšno izobraževalno vrednost ali vre-
dnost, ki bi prispevala k socialnemu bogastvu. Menili so, da so »ciganske« pesmi površin-
ske, da nimajo vsebine, o kateri bi govorile. Raziskovalci so zagovarjali njihovo enkratnost, 
ob tem, da so se hkrati še opravičevali zaradi objavljanja romskega kulturnega izročila.

116  Ibid., str. 182–187.
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Pomen socialne interakcije in stika pri romskih študijah 

Protislovnost tega početja, ki kombinira socialno zavračanje »ciganskega« ljudstva in 
interes za njegove kulturne produkte, se zdi še očitnejša, če jo primerjamo z delom Friedri-
cha Salomoja Kraussa (1859–1938). Friedrich Salomo Krauss predstavlja enega redkih 
raziskovalcev, ki je razen kulturnozgodovinskih produktov Romov opazoval tudi socialno-
ekonomske okoliščine. Študij njegovih virov odkrije, da je večina zgodb, pravljic, pesmi in 
religioznega imaginarija, ki so jih zbrali folkloristi, skupna lastnina vseh ljudstev na zemlji. 
Krauss je opozoril tudi na stike med skupinami populacij: omenil je, da lahko dokaže, da 
so motivi iz zgodb v ljudski poeziji transilvanskih in madžarskih Romov, ki jih je zbral 
von Wlislocki, skoraj identični motivom iz slovansko, germansko in romunsko govorečih 
območij. Pozneje, ko je zbiral romske šale, je šel še korak naprej in dokazal, da je šlo pri kul-
turni transmisiji vedno za izmenjavo med Romi in okoliškim prebivalstvom. Romi so bili 
od 14. stoletja naprej, ko so živeli skupaj s Hrvati in Srbi, tako integrirani, da je po Kraussu 
etnografsko raziskovanje posameznih izoliranih komponent pomenilo nasilje nad realno-
stjo. Krauss se je zavedal pomena stikov med različnimi človeškimi skupinami. Konstantno 
je primerjal navade, imaginarije, naracije in oblike socialne interakcije na tistih točkah, kjer 
so se drugi osredotočili na proučevanje razlik, najsi je šlo za resnične ali imaginarne razlike. 
Še več, Friedrich Salomo Krauss je imel dobro mnenje o srbskih Romih, kar je bilo za tisti 
čas zelo nenavadno.117 

Nacistične romske študije: »mešana kri« kot vir zla 

Nemški evgenik in kriminalistični biolog Robert Ritter (1901–1951) je v tridesetih le-
tih 20. stoletja etničnim in socialnim diskvalifi kacijam, ki so jih o Romih oblikovali romski 
specialisti iz 19. stoletja, dodal novo mnenje o biološki komponenti ciganske rase. Willems 
je tudi iz njegovih opisov Romov  razbral reproduciranje ugotovitev in predstav o Romih, 
ki jih je objavil že Grellmann. Za izhodišče je vzel idejo o »pravem Ciganu« (true Gypsy), 
ki naj bi bil prototip nomada.

Ritterjeva rasna argumentacija je izhajala iz prepričanja o socialni nesprejemljivosti 
»Ciganov«, ki naj bi bila posledica njihove »mešane krvi« in biološkega dedovanja. Z »me-
šanjem krvi« naj bi se gen za izkoreninjenost prenašal v kri prej sedentarnih Germanov. 
Biološko dedovanje naj bi tako povzročilo večjo asocialnost in nagnjenost h kriminalu pri 
»mešancih«. Te lastnosti naj bi bile pri njih veliko bolj izrazite kot pri pristnih »Ciganih«. 
Svojo hipotezo je pojasnil s trditvijo, da se pri »mešancih« okrepi potencial za deviantnost 
z Germanom pripisano zvitostjo in podjetno hrabrostjo. Odnosi med sedentarnimi in ne-
sedentarnimi ljudmi so po Ritterju nekoristni za oboje. Nevarnost kontaminacije s podedo-
vanimi romskimi značilnostmi je bila po njegovem mnenju tako velika, da naj bi bil en sam 

117  Ibid., str. 188–189.
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»mešan« par dovolj za »omadeževanost krvi« mnogih prihodnjih generacij. Vse Ritterjevo 
raziskovanje je temeljilo na takih pojmovanjih čistosti in na veri v deterministično silo ge-
netike. Omeniti je treba, da je mogoče podobne ideje opaziti tudi v poročilih o raziskovanju 
številnih njegovih evropskih sodobnikov. 

Ritter se je pri svojem delu močno opiral na raziskovanje genealogij. Genealoško razi-
skovanje je odkrilo, da je 90 % ljudi, ki padejo v kategorijo »Ciganov«, deloma neromskega 
porekla. Večino romskih prestopkov, ki so jih omenjala poročila, so po Ritterjevem prepri-
čanju zagrešili Jenische Menschenschlag, ki so se gibali podobno kot »Cigani«. Te obtožbe 
niso bile utemeljene s statističnimi podatki. Že pred letom 1934 je Ritter skonstruiral po-
dobo »romskih mešancev«. To ime mu je bilo najljubše za omenjeno kategorijo ljudi, dodaja 
Willems.118 Križancem ras naj bi manjkale vse pozitivne značilnosti »pravega Cigana«, ime-
li pa naj bi vse poteze, ki so vredne prezira. Ti socialno inferiorni ljudje so bili po Ritterju 
tudi v očeh »pravih Ciganov« vir zla. 

Med slabimi podedovanimi lastnostmi »križancev« je bila asocialnost opredeljena kot 
ena najslabših.119 V zgodnjih štiridesetih letih 20. stoletja je tako Ritter določil etiketo, ki 
so jo lahko dali večjim skupinam ljudi. Pravzaprav je postala kolektivna oznaka za vse ljudi, 
izključevala je le invalidne in bolne, ki so bili za nacijo izguba časa, denarja in energije. Po-
globljeno branje Ritterjevih publikacij je Willemsu odkrilo, da se je Ritter vedno ukvarjal s 
podobnimi, v praksi slabo označenimi kategorijami ljudi, kadar je pisal o »Ciganih«, Jeniših 
( Jenischen), polkastah ali marginalnih izmečkih, s tem da je konstantno premeščal svojo 
perspektivo. V tridesetih letih je raziskave o asocialnosti opustil zaradi dejstva, da bi mnogi 
ljudje, ki jih je uvrstil v svoje kategorije, težko imeli kakšno ekonomsko vrednost za druž-
bo. V središču njegovih raziskav so bili revni, prejemniki socialne pomoči in zanemarjeni. 
Koncept asocialnosti je bil v dvajsetih letih neka vrsta moralnega kriterija. Ljudi, ki so jih 
prej označili kot nečastne ali ki so bili znani kot notorične »zgube«, so tedaj etiketirali kot 
asocialne. Ker je bila to beseda iz tujega jezika, so jo nadomestili z izrazom Gemeinschafts-
fremden. V tem kontekstu se je Ritter skliceval na ministrski odlok iz 18. julija 1940, ki 
je vseboval vodila za vrednotenje podedovanega zdravja. V zgodnjih štiridesetih letih 20. 
stoletja so z etiketo Gemeinschaftsfremden označevali različne posameznike, ki jih je naci-
stična oblast imela za nezaželene – npr. Rome in Jude, osebe, ki naj bi bile nagnjene h kakšni 
obliki kaznivega vedenja, tudi psihopate in zasvojence, tiste, ki so povzročali težave, in tiste, 

118   Jezernik v članku o »ciganskih« taboriščih omenja Ritterjevo hipotezo, po kateri naj bi večina izmed njih sploh ne bilo 
»Ciganov«, pač pa naj bi bili »produkti parjenja z nemškim kriminalnim asocialnim subproletariatom«. Članek Cigansko 
taborišče, ki je oblikovan predvsem na podlagi pričevanj različnih akterjev – od esesovcev do internirancev – je mogoče 
brati tudi kot primer, kako so ljudje v taborišču skozi lastni imaginarij o »Ciganih« interpretirali položaj »Ciganov«, ki 
so bili »natančno registrirani in ohranjeni kot spomenik« (Hoess po: B. JEZERNIK, Cigansko taborišče. Borec, revija 
za zgodovino, literaturo in antropologijo, 1993, št. 2, str. 161–169, tukaj str. 162). Jezernik za govarja tezo, da so »Cigani« 
prevzeli podobo, kakršno so jim vsilili od zunaj, »kot nekakšno varovalno masko«. Pod zunanjimi pritiski naj bi prevzeli 
vlogo, ki jim jo je določala družba, ki naj bi postala element njihove identitete, kar je označil za »konstrukt s pigmalionsko 
močjo«. Konstrukt naj bi bil privlačen, »ker je bil dejansko samo podoba lastne potlačene narave« (ibid., str. 162, 169).

119   Podmena o asocialnosti se skriva v potrebi po socializaciji v novejših »romoloških« diskurzih.
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katerih prirojene lastnosti naj bi preprečevale možnost izboljšanja.120 Ritter je tem ljudem 
določil pet značilnosti vedenja do družbe: so šibki, težavni, destruk tivni, uporni in sovražni. 
Kako je te značilnosti uporabljal pri raziskovanju, je pozabil napisati. 

Ena glavnih lastnosti ljudi, označenih kot Gemeinschaftsfremden, naj bi bila, da so dedno 
obremenjeni kriminalci. Ti po Ritterjevem mnenju redko prihajajo iz sedentarnega okolja. 
Navadno naj bi izhajali iz mentalno slabše razvitega okolja ter naj bi bili ekonomsko in soci-
alno šibkejši člani družbe; enakega mnenja je bil tudi o priložnostnih delavcih. Po njegovem 
mnenju so Gemeinschaftsfremden nestanovitni in nagnjeni k nemirnosti. Potrebo po razisko-
vanju te kategorije ljudi je videl zlasti v vojnem času, ker mora biti družba takrat zavarovana 
pred nevarnimi značaji in Gemeinschaftsfremden. Sposobni za delo in socialno prilagojeni 
ljudje pa lahko delajo na delovnih mestih, kjer je njihova produktivnost potrebna. 

Robert Ritter je bil nezaupljiv do izsledkov fi zične antropologije. Ni namreč verjel, da 
bi bilo mogoče razbrati moralno naravo iz fi zičnih značilnosti. Niti ni domneval, da je kri-
minalnost mogoče prepoznati na prvi pogled. Bil je mnenja, ki je prevladovalo v sodobnem 
raziskovanju in ki se je vrnilo k Lombrosovemu kriminološko-antropološkemu pomenu 
atavizma, k prvobitnemu tipu ljudi in k starodavnemu stanju primitivnosti. Kriminalno 
naravnanost naj bi bilo možno prepoznati le z genealoškim analiziranjem podedovanega 
kroga kriminala. Čeprav je Ritter nekje poudaril, da še ni znano, kako kompleksne so po-
dedovane značajske poteze, je bil prepričan, da lahko na podlagi genealogij različnih družin 
najde dovolj dokazov za ožigosanje ljudi z znamenji kriminalnosti. 

Uradni kriteriji za razlikovanje med kategorijami Romov, polkast in Romom podobnih 
skupin so bili izoblikovani v obdobju nacističnega režima. V praksi je policija ljudi kategori-
zirala na podlagi zunanjega videza, načina življenja, jezika, imena in poklica. Od Himmler-
jevega dekreta 8. decembra 1938 naprej je bilo treba »Ciganom« določiti rasno diagnozo, ki 
so jo postavili na Ritterjevem inštitutu na podlagi genealoških podatkov in socialnega vre-
dnotenja družinske zgodovine posameznih oseb. Z diagnozo ni bila seznanjena le policija, 
pač pa tudi »Cigani« – če ta izraz v katerem koli pomenu sploh še ustreza skupini ljudi, ki 
naj bi jo označeval. Ritter jih je seznanil z rezultati diagnoze in so se lahko pritožili, če so 
imeli genealoške dokumente, ki so dokazovali nasprotno. Na podlagi te rasne diagnoze so 
izbrali »Cigane« in njim podobne skupine, ki so jih deportirali v Auschwitz. Dokumentov 
o Ritterjevih rasnih diagnozah po vojni nikoli niso analizirali, ker so bili večinoma razkro-
pljeni in izgubljeni. Ritter je zapisal, da je zbral 10.000 rasnih diagnoz. Iz zbranih kopij je 
razvidno, da je bilo 8. julija 1941 popisanih 2.322 oseb, ki so bile opredeljene kot »Cigani 
z mešano krvjo«. Do januarja 1945 so naredili 24.411 diagnoz. Te diagnoze so upoštevale 
veliko kategorij, čeprav Ritter ni pojasnil, kateri kriteriji so bili pri tem odločilni. 

Ironija je, da je Ritter z genealoško raziskavo med ljudmi, ki jih je vlada etiketirala kot 
»Cigane«, dokazal, da njihova etnična identiteta ne obstaja, vsaj ne v taki formi, kakršno je 
skonstruiral Grellmann.121 

120   W. WILLEMS, op. cit., 1997, str. 219; id., 1998, str. 27.
121  Ibid., str. 29.
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Produkcija vednosti o Romih

Pisanje »romologov« o romski kulturi ali romski družbi je po seben in zelo komple-
ksen problem. Willemsova študija je predstavljena z namenom prikaza delovanja procesov 
reprodukcije in transmisije vednosti o Romih. S pomočjo ilustracije sem hotela osvetliti 
tudi z njimi povezane politične in socialne ideologije pri načinih reprezentacije Romov v 
polju proučevanja različnih romskih in drugih »ciganskih« skupin. Willems je pokazal, da 
so velika imena »ciganskih« študij reproducirala arhetipske podobe in tako prispevala k 
izostritvi percepcije le za določene aspekte vednosti o Romih. Tradicionalne »ciganske« 
študije oziroma »ciganologija«, ki večinoma temeljijo na spoznanjih iz 19. stoletja, so tako 
postale kanonizirana vednost oziroma »psevdoznanost« o Romih. Druge vidike, ki niso 
ustrezali zamišljenim oziroma ustaljenim predstavam o romski kulturi, so raziskovalci – z 
redkimi izjemami – večinoma puščali ob strani. 

V nadaljevanju monografi je122 podajam podrobno analizo, v kateri prikažem, da slo-
venska »romologija« v šestdesetih letih 20. stoletja ni bila nedovzetna za produkcijo arhe-
tipskih in enostranskih predstav o Romih. Takih predstav večina slovenske »romološke« 
produkcije ne presega niti v devetdesetih letih, pač pa se ohranjajo vse do danes. Lahko bi 
tudi dodala, da se »implicitna socialna vednost« prenaša tudi v slovensko »romologijo«. 
Ne nazadnje tudi že ome njena študija antropologa Mattijsa van de Porta podobno kakor 
Willemsova razprava pojasni, da tudi same študije o Romih lahko prispevajo k oblikovanju 
stereotipiziranih imaginarnih predstav o »Ciganih«. Prikaže, kako srbski etnografi  s pomo-
čjo etnografskih primerov kreirajo imaginarije o Romih.123 Predstavljene srbske etnografi je 
orisujejo romske soseske kot kombinacijo elementov iz lastnega sveta in sveta drugih in 
pokažejo, kako si »romologi« zamišljajo romske skupine. Študija osvetljuje dejstvo, da so 
ti etnografi  hibridizacijo, ki jo izrabljajo tudi fi lmski režiserji pri oblikovanju »poetskih« 
podob, presojali kot nekaj problematičnega, saj so si prizadevali za urejanje in etiketira-
nje specifi čnosti kultur »drugačnih« ljudi.124 Njegova študija je inspirativna tudi za anali-
zo »romoloških« diskurzov v Sloveniji. Kot bomo videli, imajo tudi slovenski »romologi« 
težave z orisom »specifi čne romske kulture«. Vedno znova skušajo ločevati med tem, kar 
je »izvirno« romsko, in tistim, kar je prevzeto ali pridobljeno. Pokazala bom, da omenjeno 
dejstvo ni le dediščina same »romologije«, pač pa omogoča tudi identifi ciranje epistemolo-
ških primanjkljajev »romologije« glede temeljnih konceptov v antropologiji, kot so npr. rasa, 
kultura, etničnost.

122  Gre za monografi jo, iz katere je poglavje.
123   M. VAN DE PORT, Gypsies, Wars and Other Instances of the Wild, Civilisation and its Discontents in a Serbian Town. 

Amsterdam, Amsterdam University Press, 1998, str. 154.
124  M. VAN DE PORT, ibid., str. 148–153.
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IV. KONSTRUKCIJE BIOGRAFIJE: 
PISANJE DRUGEGA 

Arnaldo Momigliano

DVOUMNI POLOŽAJ BIOGRAFIJE*

(Prevedel Gašper Malej)

V moji mladosti so učenjaki pisali zgodovino in plemenitaši biografi je. Pa so bili sploh 
plemenitaši? Učenjaki so začenjali dvomiti. Vse bolj sumničavi so bili do svojih bližnjikov, 
do biografov. Ti niso mogli obstati na mestu, ki jim je bilo odmerjeno. Trdili so, da so zmo-
žni posebnih uvidov v vzgibe, ki ženejo ljudi k delovanju; domišljali so si celo, da so oni pravi 
zgodovinarji. Staro in dotlej spoštovano razločevanje med zgodovino in biografi jo – oznanil 
ga je Polibij (X, 24), pripoznal Plutarh (Aleksander I, 2) in leta 1902 potrdil še Eduard 
Meyer – je, kakor kaže, zavračala glasna mednarodna druščina, katere najznamenitejši pri-
padniki so bili Emil Ludwig, André Maurois in Lytton Strachey. V ozadju so se zarisovale 
preteče temačne sile. Mar ni Virginia Woolf posumila, da se je človeška narava spremenila 
nekje decembra 1910? Učenjaki niso zaznali spremembe, biografi  pa so jo z navdušenjem 
vzeli za svojo. Freud in Jung sta zoperstavljala vzgibe, ki so lastni nezavednemu, torej sek-
sualnost in smrt, ter atavistične arhetipe, interpretaciji zgodovine, ki jo določajo produkcij-
ske sile in kulturna okolja. Učenci Stefana Georgeja so prezirali napredek in množice; kaj 
kmalu so doumeli, da je biografi ja in ne poezija najnaravnejše sredstvo za izražanje njihovih 
mnenj. Leta 1920 je Friedrich Gundolf napisal življenjsko zgodbo samega Georgeja, ki je 
bil Gesamtmensch [celosten človek, op. p.], kakor Goethe in Napoleon osebnost, podobna 
antičnim, popolnoma drugačna od Mommsena in Wilamovitza, »zakrknjenih modernih 
protestantov« (eingefl eischte moderne Protestanten). 

Resnici na ljubo je bilo razločevanje med zgodovino in biografi jo, ki izvira iz heleni-
stičnega obdobja, mnogo manj splošno sprejeto, kakor bi lahko sklepali iz primera Edu-
arda Meyerja. Njegova odrezava trditev »toda saj [biografi ja, op. p.] ni zares zgodovinska 
dejavnost«1 (aber eine eigentlich historische Tätigkeit ist sie [Biographie] nicht) je predstavljala 
izjemo tudi v času, ko je bila zapisana. V najpomembnejših priročnikih o zgodovinskih 
metodah, ki so nastajali od 16. stoletja naprej, je biografi ja navadno pojmovana kot ena 
od legitimnih oblik pisanja, ki ima zgodovinski značaj. Za vsako stoletje bom navedel le 
en primer. Jean Bodin je v Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566) vzpostavil 
razločevanje med zgodovino nekega človeka in zgodovino cele nacije; njegovi argumenti 

*   Prevod poglavja iz dela A. MOMIGLIANO, Lo sviluppo della biografi a greca. Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1974, 
str. 3–9. 

1  Kleine Schriften, 1910, str. 66. 



366
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

so temeljili tako na Plutarhu kakor na Liviju. Stoletje kasneje je Agostino Mascardi v delu 
Dell'arte historica (1636) uvrstil »Življenjepise« med zgodovinske kategorije; ostale so bile 
»Vestniki«, »Anali«, »Kronike«, »Komentarji«. V osemnajstem stoletju je Mably sprejel 
Plutarha kot zglednega »historien des moeurs«2 [zgodovinarja šeg, op. p.]. 

V teh treh stoletjih je bilo helenistično razločevanje med zgodovino in biografi jo nado-
meščeno s poredkoma spodbijanim pripoznanjem biografi je kot vrste zgodovine. Ne sme-
mo se čuditi, da se je takšna rešitev v devetnajstem stoletju zdela pretirano preprosta. Kaj bi 
lahko pomenila pripoved o življenju posameznika v času, ko je bila univerzalna zgodovina 
pojmovana kot razvoj idej ali produkcijskih oblik? Celo preudaren in izkušen zgodovinar, 
kakršen je bil Johann Gustav Droysen, je menil, da je težavno rehabilitirati biografi jo. V 
znamenitem odstavku iz predavanj z naslovom  Historik je ločeval med možmi, o katerih 
je možno pisati biografi je, in možmi, pri katerih to ni mogoče. Nesmiselno bi bilo skušati 
pisati biografi jo Cezarja ali Friderika Velikega, ki pripadata zgodovini. Toda Alkibiad, Ce-
sare Borgia ali Mirabeau – »to so popolnoma biografski liki«3 (das sind durch und durch 
biographische Figuren). Z drugimi besedami: pustolovec, neuspešen človek in obstranec so 
bili subjekti, primerni za biografi jo. J. Burckhardt se s tem ne bi strinjal: odkritje biografi je 
in avtobiografi je je bilo zanj bistven del odkritja človeka, ki se je zgodilo v italijanski rene-
sansi. A nezaupanje do biografov, izraženo v Lehrbuch der historischen Methode profesorja 
Bernheima, se je vseeno bolj skladalo s prevladujočim mnenjem. 

Če so bili zgodovinarji res tako negotovi glede tega, kaj prepustiti biografom, potem 
se niso mogli pritoževati, ko so slednji postavljali vse večje zahteve v odnosu do zgodovine. 
Biografom so stali ob strani Burckhardt, Nietzsche, Freud in Stefan George; trdili so, da 
jih podpirajo v Atenah in v Rimu, hrbet pa jim je kril vsaj Bloomsbury. Slišati je bilo smeh 
Bertranda Russella, ki je v ječah Njenega veličanstva, kjer je bil leta 1918 zaprt kot pacifi -
stični pisatelj, prebiral Eminent Victorians. Mussolini je dajal napotke, da bi Emil Ludwig 
postal njegov Eckermann. Ni mu več zadoščala prejšnja hagiografi ja izpod peresa njegove 
ljubice Margherite Sarfatti. Giovanni Papini je svetu oznanil svojo spreobrnitev z delom o 
Kristusovem življenju, ki je slogovno spominjalo na Emila Ludwiga. Na straneh »Histo-
rische Zeitschrift« so nemški profesorji v zboru srdito protestirali proti tistemu, kar so 
poimenovali »historische Belletristik«. Neki učenec Th eodorja Mommsena je spisal obsežen 
govor proti Emilu Ludwigu; Robin Collingwood, ki je bil zelo občutljiv na vse, kar je bilo 
zamišljeno in izrečeno v okviru Bloomsburyja, se je odzval s ponovitvijo obsodbe – kakršno 
je izrazil že Eduard Meyer – sleherne biografi je: »Ne more obstajati zgodovina ničesar, kar 
ne bi bilo mišljenje. Tako je denimo biografi ja, četudi vsebuje še toliko zgodovine, zgrajena 
na načelih, ki niso zgolj nezgodovinska, ampak tudi protizgodovinska.«4 (»Of everything 
other than thought, there can be no history. Th us a biography, for example, however much histo-
ry it contains, is constructed on principles that are not only non-historical but anti-historical.«) 

2  De la manière d'écrire l'histoire, izd. 1784, str. 10. 
3  Historik, izd. 1937, str. 292.
4  Th e Idea of History, str. 304.
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V nekoliko mirnejšem tonu je Benedetto Croce spomnil svoje bralce, da je »vsak pisec tipa 
Ludwig kakor kakšen Guido da Verona znotraj zgodovinopisja«.5 (Guido da Verona je bil 
minoren romanopisec iz dvajsetih let, napol sentimentalen in napol pornografski.) Toda 
Crocejeva teoretska pozicija je bila manj jasna, kakor bi lahko razbrali iz omenjenega dovti-
pa. Četudi je bil sam strasten pisec biografi j, je izražal številne ideje, ki so prejkone zbujale 
dvom v legitimnost biografskega pisanja. V literarni kritiki – kakor pričata njegovi knjigi o 
Danteju in Shakespearu – je ostro ločeval med biografskimi podatki in umetniško osebno-
stjo nekega pisatelja: prvi po njegovem nimajo nikakršne zveze s slednjo. V obči zgodovini 
pa je posebej poudaril, da štejejo dogodki in ne nameni. Poleg tega je (kar je bilo še po-
membneje) zanikal obstoj individuov: v njegovi fi lozofi ji je obstajal univerzalni duh. Če bi 
bil Croce dosleden, bi biografi ji odrekel pravico do obstoja, kakor je storil Collingwood. 

Po naključju pripadam rodbini, ki se je v prvi polovici 20. stoletja izkazala pri pisanju 
besedil z biografskim značajem. Te biografi je so izpričevale veliko prefi njenost in čut za znan-
stveno odgovornost. Številne biografske razprave Feliceja Momigliana o osebnostih risorgi-
menta se nikoli niso poistovetile z biografi jami v pravem pomenu besede, a vsaj eno od teh del, 
psihološka primerjava Mazzinija in Cattanea, je ob izidu, torej leta 1901, razprlo nove per-
spektive. Felice Momigliano je bil, mimogrede povedano, tudi Tolstojev biograf in je imel mo-
čan intelektualni vpliv na svojega prijatelja Luigija Pirandella. Monografi ja Attilia Momigliana 
o Manzoniju, objavljena v dveh delih, leta 1915 in leta 1919, je postala klasično delo italijanske 
literarne kritike. Knjižica o Crispiju, ki jo je napisal neki drugi pripadnik moje rodbine, A. 
C. Jemolo, razodeva nevsakdanjo občutljivost za kompleksne psihološke probleme in etična 
vprašanja. Zgodnjega leta 1922 je uporaba tovrstnih psiholoških metod pri preučevanju enega 
najbolj kontroverznih italijanskih politikov učinkovala drzno in vznemirljivo.

Felice Momigliano je umrl 1924, prekmalu, da bi se ga dotaknile nove okoliščine. Atti-
lio Momigliano in Arturo Carlo Jemolo sta nehala pisati biografska dela. Velika mednaro-
dna kriza znotraj zgodovinopisja je sprožila tudi zasebno krizo v mojem družinskem krogu. 
Eucardio Momigliano, odvetnik, katerega uspešno politično kariero je prekinil fašizem, je 
objavil nekaj knjig, ki so se, kakor kaže, nevarno navdihovale pri Mauroisu in Ludwigu. 
Prevedene so bile v pet ali šest tujih jezikov in še danes, po štiridesetih letih, jih ponatisku-
jejo: nedvomno so si izborile pravico do obstoja. Toda takrat so se zdele izredno spotikljive, 
skoraj kot nekakšno izdajstvo družinskega vedenjskega kodeksa. 

To nemara lahko pojasnjuje moj odnos do del biografskega značaja v mladih letih. Če-
tudi me je močno zanimalo preučevanje osebnosti, sem se v svojih mladostnih monografi jah 
o Klavdiju in Filipu Makedonskem skrbno izogibal navajanju podrobnosti, ki bi bile zgolj 
biografske. Tedaj sem se posvečal političnim in kulturnim problemom, ne pa posamezni-
kom. V tistih davnih dneh sem z zanimanjem preučeval tudi antično biografi jo. Že leta 
1928 sem napisal razpravo o Satiru, edinem biografu iz helenističnega obdobja, čigar dela 
so se ohranila do danes, in recenziral Epochs of Greek and Roman Biography D. R. Stuarta. 

5  Storia della storiografi a italiana nel secolo XIX, 3. izdaja, str. 282.
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Nekoliko kasneje sem napisal članka o Plutarhu in Suetoniju za Italijansko enciklopedijo. A 
že zgodaj sem se ločil od antične biografi je. Če se zazrem v preteklost, moram priznati, da 
sem si, kakor kaže, kakih petintrideset let ali celo dlje na moč prizadeval, da se ne bi zapletel 
v mrežo pomembnih in raznolikih problemov, ki obdajajo antično biografi jo.  

In če se na stara leta vračam k antični biografi ji, to ni predvsem iz obžalovanja, temveč 
prejkone, ker se zavedam, da je veja zgodovine, ki je bila še v moji mladosti najzahtevnejša, 
zdaj postala najpreprostejša. Biografi ja ni bila nikoli tako priljubljena, spoštovana in ne-
sporno uveljavljena med raziskovalci kakor dandanes. Celo slavno osemnajsto stoletje, ko 
je Plutarh veljal za učitelja, ni nič v primerjavi z aktualno priljubljenostjo biografi je med 
zgodovinarji nasploh in med raziskovalci antične zgodovine še prav posebej. Ta enoglasni 
konsenz lahko razširimo tudi na marksistične zgodovinarje. Kdo bi pričakoval, da lahko 
Plutarh postane ljubljenec pravega marksistično-leninističnega zgodovinarja? In vendar so 
v zadnjih letih S. S. Averincev ter drugi ruski raziskovalci kompetentno in celo navdušeno 
pisali o Plutarhu v reviji »Vestnik Drevnej Istorii« ter drugih publikacijah.

Obstajajo številni razlogi za novo priljubljenost biografi je. Deloma jo lahko pripisu-
jemo diferenciaciji moderne biografi je v različne vrste, ki zadovoljujejo raznotere potrebe. 
Tradicionalni kulturni zgodovinar lahko še zmeraj neznansko uživa v mojstrovinah starega 
kova, kakršna je monumentalna Burckhardtova biografi ja izpod peresa Wernerja Kaegija. 
Psihoanalitik ima seveda na voljo Eriksona, nekdanji marksist pa se lahko nasloni na teo-
rijo, če že ne na prakso, Royja Pascala. Biografi ja, ki obravnava na tisoče ljudi (mi, zgodo-
vinarji antike, ji pravimo prozopografi ja, moderni zgodovinarji, vsaj v Angliji, pa govorijo 
o »namierization of history«), nudi nov material zgodovinarjem družbenih ved. Morda je 
še pomembnejše (negativno) dejstvo, da socialna zgodovina – tista zares pristna – postaja 
vse bolj neobvladljiva, saj se njeni pretanjenost in zapletenost stopnjujeta. Kdorkoli z obču-
dovanjem spremlja delovanje Sixième Section École des Hautes Études, se sprašuje, ali se 
lahko tovrstna mikroanaliza družbenih dogajanj neomejeno nadaljuje. Bodo zgodovinarji 
kdajkoli zmožni popisati neštete vidike življenja? V tem negotovem položaju se zdi, da 
biografi ja, če nič drugega, predstavlja nekaj jasno začrtanega. Ne glede na kakršnekoli pomi-
sleke, ki jih kot zgodovinarji antike lahko imamo v zvezi s preučevanjem rimske politike po 
prozopografskih načelih, nam to nudi vsaj zanesljive podatke: kariere in sorodstvene vezi so 
dejstva. Biografi ja zdaj privzema dvoumno vlogo znotraj zgodovinskega raziskovanja: lahko 
je sredstvo sociološke raziskave ali način, da se slednji izmaknemo.

Dandanes bi le stežka našli kogarkoli, ki bi podvomil, da je biografi ja zgodovinski žanr. 
Torej se lahko vrnemo k iznajditeljem biografi je, starim Grkom, in jih vprašamo, zakaj ni-
koli niso sprejeli, da je biografi ja zgodovina. Lahko bi jim zastavili še druga vprašanja, ki jih 
neposredno sproža novi položaj biografi je v sodobnem zgodovinopisju. Lahko vprašamo, 
kakšen je bil v antičnem svetu položaj avtobiografi je v odnosu do biografi je: isto vprašanje se 
zastavlja pri zgodovinopisju 20. stoletja. Lahko vprašamo, kakšno vlogo je pri oblikovanju 
modelov antične biografi je imela fi lozofi ja: isto vprašanje se kajpada zastavlja pri moderni 
biografi ji, kar je kot prvi razložil Wilhelm Dilthey.
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Novi privilegirani položaj, v kakršnem se nahaja biografi ja znotraj okvira sodobnih 
zgodovinskih raziskav, sam po sebi predstavlja paradoks, ki poraja vprašanja – pa tudi dvo-
me. Če zgodovino biografi je preučujemo razvojno in skozi njena spremenljiva razmerja do 
zgodovinopisja, lahko razširimo doseg teh vprašanj in si razjasnimo dvome. V pričujočih 
predavanjih lahko predstavim le nekaj dejstev in idej, povezanih z izvori impozantnega fe-
nomena biografi je. Prizadeval si bom vsaj, da se ne bom izogibal težavam in prikrival neve-
dnosti, bodisi lastne nevednosti ali odsotnosti pričevanj.
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Pierre Bourdieu

BIOGRAFSKA ILUZIJA*1

(prevedla Taja Kramberger in Drago B. Rotar)

Življenjska zgodba je eden od tistih pojmov obče pameti,** ki so se pretihotapili v uče-
njaško vesolje; sprva, brez slehernega pompa, pri etnologih, nato pa – bolj pred kratkim in 
ne brez trušča – pri sociologih. Govoriti o življenjski zgodbi pomeni vsaj domnevati, in to 
je več kakor nič, da je življenje zgodba in da je, kakor v Maupassantovem naslovu Neko ži-
vljenje (Une vie), življenje hkrati skupek dogodkov neke individualne eksistence, pojmovane 
kot zgodba, in pripoved te zgodbe. Prav to pa pravi obča pamet, se pravi običajna govorica, 
ki opisuje življenje kot pot, cesto, kariero s svojimi razpotji (Herkul med zlom in vrlino), 
s pašniki ali zasedami ( Jules Romain govori o »zapovrstnih zasedah razpisov in preizku-
sov«), kot napredovanje, se pravi kot pot, ki jo naredimo in jo moramo narediti, kot razdaljo, 
potek, cursus, prehod, potovanje, kot usmerjeno gibanje, linearno, enosmerno premikanje 
(»mobilnost«), ki vsebuje neki začetek (»začetek v življenju«), etape in nek konec z dvojnim 
pomenom končanja in cilja (»prehodil bo svojo pot« pomeni, da bo uspel, da bo naredil 
lepo kariero) na eni strani ter konca zgodbe na drugi. Pomeni potihoma sprejeti fi lozofi jo 
zgodbe/zgodovine v pomenu zaporedja zgodovinskih dogodkov; Geschichte, ki je implici-
rana v fi lozofi jo zgodovine v pomenu zgodovinske pripovedi, Zgodovine, skratka v teorijo 
pripovedi, pripovedi zgodovinarja ali romanopisca, ki sta v tem oziru nerazločljiva, zlasti v 
biografi jo ali avtobiografi jo. 

Ne da bi želeli biti izčrpni, se lahko skušamo znebiti nekaterih predpostavk te teorije. 
Najprej dejstva, da »življenje« tvori celoto, koherenten in usmerjen skupek, ki je lahko ali 
mora biti dojet kot enoten izraz nekega subjektivnega in objektivnega »namena«, nekega 
projekta: sartrovsko pojmovanje »izvirnega projekta« zgolj eksplicitno postavlja tisto, kar 
je sicer implicirano v »že«, »odtlej«, »od čisto mladih nog«, itn. v običajnih biografi jah ali 
v »vselej« (»vselej sem imel rad glasbo«) »življenjskih zgodb«. To življenje, organizirano 
kot zgodba, poteka v kronološkem redu, ki je hkrati logični red, od nekega začetka, nekega 
izvira v dvojnem pomenu izhodišča, starta, a tudi načela, smisla, prvega vzroka, do svojega 
konca, ki je obenem namen. Pripoved, ne glede na to, ali je biografska ali avtobiografska, pri-
kazuje – kakor pripoved anketiranca, ki »se izroča« anketarju – dogodke, ki sicer niso vsi in 
se ne zvrstijo vselej v doslednem kronološkem zaporedju (kdorkoli je kdaj zbiral življenjske 
zgodbe, ve, da raziskave venomer izgubljajo nit strogo koledarskega zaporedja), težijo pa k 
temu ali pretendirajo na to, da bi se organizirali v sekvence, urejene v skladu z inteligibilnimi 

*   Prevod Bourdieujevega članka »L’illusion biographique«, Actes de la recherche en sciences sociales, št. 62/63, junij 1986, 
str. 69–72.

**   Namenoma ne uporabljava sintagme zdrava pamet, saj ta vpeljuje medikalizacijsko razsežnost (zdravo/nezdravo), Bour-
dieujev izvirnik pa ne vsebuje medikalizacijskega diskurza. Sens commun tako prevajava z občo pametjo.
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razmerji. Subjekt in objekt biografi je (raziskovalec in raziskovanec) imata nekako isti inte-
res sprejeti postulat pomena eksistence, o kateri se pripoveduje (implicitno pa sleherne eksi-
stence). Seveda smo upravičeni domnevati, da se avtobiografska pripoved vselej vsaj deloma 
navdihuje pri skrbi, da bi podala pomen, prikazala smisel, izluščila hkrati retrospektivno in 
prospektivno logiko, konsistentnost in konstantnost z vzpostavljanjem razumljivih razme-
rij, kakršno je razmerje med učinkom in učinkujočim ali končnim vzrokom, med zapovr-
stnimi stanji, ki so tako povzdignjena v etape nekega nujnega razvoja. (Prav mogoče pa je, da 
ta dobiček pri koherentnosti in nujnosti v načelu koristi ter se spreminja glede na pozicijo 
in trajektorijo, ki ju anketiranci prispevajo k biografskemu podjetju.)1 To nagnjenje nare-
diti se za ideologe svojega lastnega življenja - s tem da v funkciji nekega globalnega namena 
izbiramo določene pomenljive dogodke in da med njimi vzpostavimo povezave, ki jim lahko 
dajo koherenco, kakršne so povezave, ki jih njihova vzpostavitev implicira kot vzroke ali, 
pogosteje, kot cilje - najde naravno pajdaštvo biografa, ki ga vse, začenši z njegovimi dispo-
zicijami poklicnega interpreta, vodi v to, da sprejme to umetno ustvarjanje pomena.

Zgovorno je, da se je opustitev strukture romana kot linearne pripovedi ujela z začet-
kom obravnavanja videnja življenja kot eksistence, obdarjene s smislom v dvojnem pomenu 
pomenjenja in smeri. Ta dvojni prelom, ki ga simbolizira Faulknerjev roman Th e Sound and 
the Fury (1929), se v vsej jasnosti izraža v opredelitvi življenja kot proti-zgodbe, ki jo pre-
dlaga Shakespeare na koncu Macbetha: »It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, 
signifying nothing.« Izdelati življenjsko zgodbo, obravnavati življenje kot zgodbo/zgodovi-
no, se pravi kot koherentno pripoved o zgovorni in usmerjeni sekvenci dogodkov, nemara 
pomeni darovati retorični iluziji, navadni reprezentaciji eksistence, ki jo je cela literarna 
tradicija neprenehoma krepila in jo še krepi. Zato je logično zahtevati pomoč tistih, ki so 
morali prelomiti s to tradicijo na samem terenu njene zgledne dovršitve. Kakor nakazuje 
Alain Robbe-Grillet, je »nastop modernega romana zvezan prav s tem odkritjem: realno je 
diskontinuirano, narejeno iz brez razloga sopostavljenih elementov, od katerih je vsak en-
kraten, ki jih je tem teže dojeti, ker se ves čas pojavljajo na nepredviden način, brez namena, 
naključno.«2

Izum novega načina literarnega izražanja je a contrario povzročil, da se je pokazala 
arbitrarnost tradicionalne reprezentacije romanesknega diskurza kot koherentne in tota-
lizirajoče zgodbe in arbitrarnost fi lozofi je eksistence, ki implicira to retorično konvencijo. 
Nič nas ne obvezuje, da privzamemo to fi lozofi jo eksistence, ki je za nekatere izmed svojih 
pobudnikov neločljiva od te retorične revolucije;3 ne moremo pa se vselej izogniti vprašanju 
družbenih mehanizmov, ki favorizirajo ali dovoljujejo običajno izkušnjo življenja kot enote 
in kot totalnosti. Kako naj vendar, ne da bi prestopili meje sociologije, odgovorimo na staro 

1  Cf. F. MUEL-DREYFUS, Le métier d’éducateur. Pariz, Édition de Minuit, 1983.
2  A. ROBBE-GRILLET, Le miroir qui revient. Pariz, Éditions de Minuit, 1984, str. 208.
3   »Vse to je iz realnega, se pravi iz fragmentarnega, ubežnega, nekoristnega, celo tako naključnega in partikularnega, da se 

tu vsak dogodek v vsakem hipu pojavi kot naključje, ves obstoj konec pa koncev kot razrešen slehernega poenotujočega 
pomena.« (A. ROBBE-GRILLET, ibid.)
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empiristično spraševanje o obstoju jaza (moi), ki ga ni mogoče zreducirati na rapsodijo 
posamičnih zaznav? Seveda lahko v habitusu najdemo dejavno načelo poenotenja praks in 
reprezentacij (to se pravi, zgodovinsko vzpostavljen, torej zgodovinsko nameščen ekviva-
lent tega jaza, katerega obstoj moramo po Kantu postulirati, da lahko upoštevano sintezo 
čutne raznolikosti, dane v intuiciji, in povezave reprezentacij v zavesti), ki je ireduktibilno 
na pasivne zaznave. Toda ta praktična identiteta se izroča intuiciji le v neizčrpnem nizu 
svojih zapovrstnih manifestacij, tako da je edini način, da jo dojamemo kot tako, v tem, da 
jo poskusimo znova zajeti v enoto totalizirajoče pripovedi (kakor to dopuščajo različne bolj 
ali manj institucionalizirane oblike »govorjenja o sebi«, zaupljivosti itn.).

Družbeni svet, ki teži k temu, da bi izenačil normalnost z identiteto, razumljeno kot 
stanovitnost odgovornega, se pravi predvidljivega ali vsaj razumljivega bitja do sebe, ima 
kakor dobro zgrajena zgodba (v nasprotju z zgodbo, ki jo pripoveduje kak idiot) na voljo 
vsakršne institucije za totalitacijo in poenotenje jaza. Najbolj samoumevna je očitno lastno 
ime, ki kot »togi odrejevalec«, kakor pravi Kripke, »označuje isti predmet v kateremkoli mo-
žnem vesolju«, to se pravi, v različnih stanjih istega družbenega polja (diahronična stalnost) 
ali v različnih poljih v istem trenutku (sinhrona enotnost onkraj zasedenih položajev).4 In 
Ziff , ki opisuje lastno ime kot »trdno točko v gibajočem se svetu«, ima prav, ko v »krstnih 
obredih« vidi nujen način za podelitev identitete.5 S to povsem posebno obliko imenova-
nja, ki jo pomeni lastno ime, je vzpostavljena stalna in trajna družbena identiteta, ki zago-
tavlja identiteto biološkega individua v vseh možnih poljih, v katera posega kot agens, se 
pravi, v vseh svojih možnih življenjskih zgodbah. Lastno ime »Marcel Dassault« je skupaj 
z biološko individualnostjo, katere družbeno vzpostavljeno obliko pomeni, kar zagotavlja 
stalnost skozi čas in enotnost skozi družbene prostore različnih družbenih agensov, ki so 
manifestacija te individualnosti v različnih poljih, lastnik podjetja, lastnik tiska, poslanec, 
fi lmski producent itn.; in nikakor ni naključje, da je podpis, signum authenticum, ki avtenti-
fi cira to individualnost, pravni pogoj za prenose lastnosti, pripete na istega vzpostavljenega 
individua, iz enega polja v drugo, se pravi, od enega agensa do drugega. Kot institucija je 
lastno ime iztrgano iz časa in prostora, iztrgano pa je tudi spremembam glede na kraje in 
momente: s tem zagotavlja označenim individuom imensko stalnost, identiteto v pomenu 
identičnosti samemu sebi, constantiæ sibi, ki jo zahteva družbeni red, onkraj vseh sprememb 
in vseh bioloških in družbenih fl uktuacij. In razumemo, da v številnih družbenih veso-
ljih dobijo najsvetejše dolžnosti do samega sebe, dobijo obliko dolžnosti do lastnega imena 
(ki je zmeraj tudi deloma skupno ime, kolikor je družinsko ime, specifi cirano z osebnim 
imenom). Lastno ime je vidna potrditev identitete svojega nosilca skozi čas in družbene 
prostore, podlaga enotnosti njegovih zapovrstnih manifestacij in družbeno priznane mo-
žnosti za totaliziranje teh manifestacij v uradnih registracijah, kakršne so curriculum vitæ, 
cursus honorum, sodna kartoteka, nekrologija ali biografi ja, ki sestavljajo življenje v celoti, 

4   Cf. S. KRIPKE, La logique des noms propres (Naming and Necessity). Pariz, Éditions de Minuit, 1982; in tudi P. EN-
GEL, Identité et référence. Pariz, Pens, 1985.

5   Cf. P. ZIFF, Semantic Analysis. Ithaca, Cornell University Press, 1960, str. 102–104.
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sklenjeno z razsodbo, ki zadeva začasno ali dokončno bilanco. »Togi odrejevalec«, lastno ime, 
je par excellence oblika arbitrarnega vsiljenja, ki ga izvršijo obredi vzpostavitve: imenovanje 
in klasifi ciranje uvedeta v nejasnost in tok bioloških in družbenih realnosti jasne, absolutne 
delitve, ravnodušne do naključnih posebnosti in do individualnih doživljajev. Tako je mo-
goče pojasniti, zakaj lastno ime ne more opisovati lastnosti in ne nosi nobene informacije 
o tem, kar imenuje: ker je to, kar označuje, zmeraj zgolj sestavljena in disparatna rapsodija 
bioloških in družbenih lastnosti, ki se neprenehoma spreminjajo, bi bili vsi opisi veljavni 
zgolj v mejah enega stadija ali enega prostora. Drugače povedano, identiteto osebnosti kot 
družbeno vzpostavljene individualnosti lahko potrjuje le za ceno velikanske abstrakcije. To 
se ponavlja v nenavadni Proustovi rabi lastnega imena, pred katerega je postavljal določni 
člen (»le Swann de Buckingham Palace«, »l'Albertine d'alors«, »l'Albertine caoutchoutée 
des jours de pluie«), kar je kompleksen prijem, s katerim se hkrati izjavljajo »nenadno razo-
detje frakcioniranega, multiplega subjekta« in stalnosti onkraj pluralnosti svetov identitete, 
družbeno podeljene z lastnim imenom.6

Tako je lastno ime nosilec (zamikalo bi nas, da bi rekli substanca) tega, kar ime-
nujemo osebni podatki, se pravi tisti skupek lastnosti (nacionalnost, spol, starost itn.), 
pripetih na osebe, ki jim civilni zakonik pridružuje pravosodne učinke in ki pod videzom, 
da jih ugotavljajo, vzpostavljajo akte osebnih podatkov. Kot produkt inavguralnega vzpo-
stavitvenega obreda, ki zaznamuje dostop do družbenega obstoja, je resnični predmet 
vseh zapovrstnih vzpostavitvenih ali imenovalnih obredov, skozi katere se gradi družbena 
identiteta: ta dejanja (velikokrat javna in slovesna) pripisovanja, izvrševana pod nadzo-
rom in z jamstvom države, so tudi toge odreditve, se pravi, veljavne za vse možne svetove, 
ki razvijajo pravi uradni opis tovrstne družbene esence - transcendirajoče glede na zgo-
dovinske fl uktuacije - ki jo družbeni red vzpostavlja prek lastnega imena; v resnici vse 
temeljijo na postulatu stalnosti nominalnega, ki ga zahtevajo vsa dejanja imenovanja, bolj 
na splošno pa tudi vsa pravna dejanja, ki zadevajo dolgoročno prihodnost, najsi gre za 
potrdila, ki nepreklicno zagotavljajo zmožnost (ali nezmožnost), za pogodbe, ki zadevajo 
daljno prihodnosti, kakor tudi kreditne in zavarovalne pogodbe, ali za kazenske sankcije, 
saj sleherna obsodba zahteva potrditev identitete onkraj časa za tistega, ki je zagrešil zlo-
čin, in tistega, ki prestaja kazen.7

Vse to omogoča domnevo, da življenjska pripoved teži k temu, da bi se tem bolj pri-
bližala uradnemu modelu uradne predstavitve sebe, osebni izkaznici, kartonu z osebnimi 
podatki, curriculo vitæ, uradni biografi ji in fi lozofi ji identitete, ki je temu podlaga, čim bolj 
se približujemo uradnim vprašalnikom uradnih anket - katerih meja je sodna ali policijska 
poizvedba - in se obenem oddaljujemo od intimnih izmenjav med bližnjimi in od logike 

6   E. NICOLE, Pesonnage et rhétorique du nom. Poétique, 1981, št. 46, str. 200–216.
7   Prav biološka razsežnost individualnosti – ki jo civilno stanje razume pod obliko signalizacije in identitetne fotografi je 

– je podvržena variacijam glede na prostor in kraje, se pravi glede na socialne prostore, ki iz tega oblikujejo bazo, precej 
manj gotovo od čiste nominalne defi nicije. (O variacijah telesne hexis glede na družbene prostore si lahko preberemo S. 
Maresca, »La représentation de la paysannerie. Remarques ethnographiques sur le travail de représentation des dirige-
ants agricoles«, Actes de la recherche en sciences sociales, maj 1981, št. 38, str. 3–18.) 
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zaupljivosti, ki je v veljavi na teh zavarovanih trgih. Zakoni, ki urejajo produkcijo diskurzov 
v razmerju med nekim habitusom in nekim trgom, se aplicirajo na to posebno obliko izra-
žanja, kakršna je diskurz o sebi; in življenjska pripoved se bo tako v obliki kakor v vsebini 
spreminjala glede na družbeno kakovost trga, na katerem bo ponujena - pri tem bo položaj 
same poizvedbe neogibno prispeval k določenosti sprejetega diskurza. Toda predmet, ki je 
lasten temu diskurzu, se pravi javna predstavitev, torej ofi cializiranje zasebne reprezentacije 
svojega lastnega javnega ali zasebnega življenja implicira presežek specifi čnih prisil in cenzur 
(katerih mejo pomenijo pravne sankcije zoper uzurpacije identitete in nezakonito nošenje 
odlikovanj). In po vsem tem lahko domnevamo, da se bodo zakoni uradne biografi je sku-
šali uveljaviti precej onkraj uradnih situacij, povprek čez nezavedne podmene spraševanja 
(kot skrb za kronologijo in za vse to, kar je inherentno reprezentaciji življenja kot zgodbe), 
tudi povprek čez poizvedbeno situacijo, ki se glede na objektivno razdaljo med spraševal-
cem in vprašanim in glede na zmožnost prvega, da »manipulira« s tem razmerjem, lahko 
spreminja od te mehke oblike uradnega vprašalnika, kar je največkrat, ne da bi sociolog to 
vedel, sociološka anketa, do zaupljivosti, nazadnje pa še povprek čez bolj ali manj zavestno 
reprezentacijo, ki si jo bo anketiranec ustvaril o anketni situaciji glede na svojo neposredno 
ali takojšnjo izkušnjo z enakovrednimi situacijami (intervju slavnega pisatelja ali politika, 
izpitna situacija, itn.) in ki bo usmerila vse njegovo prizadevanje za predstavitev sebe ali 
bolje, produkcijo sebe.

Kritična analiza slabo analiziranih in slabo obvladanih družbenih procesov, ki so na 
delu brez raziskovalčeve vednosti in z njegovim pajdaštvom v konstruiranju tega družbeno 
neoporečnega artefakta, kakršen je »življenjska zgodba«, in še posebej v privilegiju, pode-
ljenem longitudinalnemu zaporedju dogodkov, ki tvorijo življenje, ki velja za zgodovino v 
razmerju do družbenega prostora, v katerem se izvršujejo, ni sama sebi namen. Vodi do 
konstruiranja pojma trajektorije kot niza pozicij, ki jih zapovrstjo zaseda kak agens (ali ista 
skupina) v prostoru, ki tudi sam nastaja in je podvržen nenehnim preobrazbam. Poskušati 
razumeti življenje kot en sam samozadosten niz zapovrstnih dogodkov brez druge vezi ka-
kor navezava na kako »temo«, katere stalnost je seveda stalnost lastnega imena, je malone 
enako nesmiselno kakor poskušati podati smisel potovanja v metroju, ne da bi upoštevali 
strukturo omrežja, se pravi matrico objektivnih razmerij med različnimi postajami. Biograf-
ski dogodki se opredeljujejo kot plasiranja in premikanja v družbenem prostoru, se pravi, 
natančneje, v različnih zapovrstnih stanjih strukture distribucije različnih vrst kapitala, za 
katere gre v obravnavanem polju. Ker smer gibanj vodi od ene pozicije k drugi (od enega 
poklicnega mesta k drugemu, od enega založnika k drugemu, od ene škofi je k drugi itn.), 
se po vsem videzu opredeljuje v objektivnem razmerju med pomenom in vrednostjo teh 
pozicij v obravnavanem trenutku v okrilju usmerjenega prostora. S tem pravimo, da lahko 
razumemo neko trajektorijo (se pravi družbeno staranje, ki je neodvisno od biološkega sta-
ranja, čeprav ga neogibno spremlja) le s pogojem, da smo poprej skonstruirali zapovrstna 
stanja polja, v katerem se je izvršila, torej skupek objektivnih razmerij, ki so združila obrav-
navanega agensa - vsaj v določenem številu pertinentnih stanj - s skupkom drugih agensov, 
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angažiranih v istem polju in soočenih z istim poljem možnosti. Ta poprejšnja konstrukcija 
je tudi pogoj sleherne rigorozne evalvacije tega, kar lahko imenujemo družbeno površje, kot 
rigorozen opis osebnosti, ki jo označuje lastno ime, se pravi, skupek pozicij, ki jih istočasno 
v danem trenutku zaseda družbeno vzpostavljena biološka individualnost, ki učinkuje kot 
nosilka skupka atributov, ki ji lahko omogočijo, da kot dejanski agens posega v različna 
polja.8

Potrebnost tega ovinka prek konstrukcije prostora se zdi tako samoumevna, takoj ko je 
izjavljena - kdo naj bi hotel omeniti potovanje, ne da bi imel idejo o pokrajini, v kateri se je 
zgodilo? - da bomo le s težavo razumeli, da se ni na mah uveljavil pri vseh raziskovalcih, če 
ne bomo vedeli, da je individuum, oseba, jaz, »najbolj nenadomestljivo med bitji«, kakor je 
dejal Gide, proti čemur nas nezadržno nosi okrepljen narcisistični gon, tudi na videz najbolj 
realna izmed realnosti, ens realissimum, pri priči izročen naši fascinirani intuiciji, intuitus 
personæ.

8   Razlikovanje med konkretnim in konstruiranim posameznikom, učinkovitim agensom, se podvoji z razlikovanjem med 
agensom, ki je učinkovit v nekem polju, in osebnostjo kot biološko individualnostjo, družbeno, ki je vzpostavljena z no-
minacijo in ki nosi lastnosti in moči, ki ji (v določenih primerih) zagotavljajo družbeno površino, se pravi zmožnost, da 
eksistira kot agens v različnih poljih. To, kar povzroča, da se prikažejo številni problemi, za katere običajno ne vemo, še 
zlasti v statističnih obravnavah: tako, denimo, ankete o »elitah« povzročajo, da izgine vprašanje družbene površine, s tem 
da individue z mnogoterimi pozicijami karakterizira z eno od njihovih lastnosti, ki velja za dominantno in determinan-
tno in postavlja industrijskega lastnika, ki je tudi lastnik tiska, v kategorijo lastnikov itn. (učinek tega bo med drugim 
odstranitev kulturnih produkcijskih polj, katerih glavna dejavnost se umešča v druga polja ter tako dopuščajo, da izginejo 
nekatere lastnosti polja).
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RABE BIOGRAFIJE*

(Prevedel Drago B. Rotar)

1. Raymond Queneau piše, da »so bile dobe, ko si lahko pripovedoval o življenju ne-
kega človeka in abstrahiral sleherni zgodovinski dogodek«.1 Lahko prav tako trdimo, da so 
bile dobe - ki so nam nemara bliže - ko je bilo mogoče poročati o kakem dogodku in pri 
tem abstrahirati sleherno individualno usodo. Danes živimo v vmesni fazi: biografi ja je pri 
zgodovinarjih bolj kakor kadarkoli v središču preokupacij, vendar jasno kaže svoje dvou-
mnosti. V nekaterih primerih se k njej zatekamo, da bi v imenu doživete izkušnje poudarili 
ireduktibilnost individuov in njihovih vedenj na splošne normativne sisteme; v drugih pri-
merih pa jo zato dojemamo kot idealen kraj, kjer je mogoče preskusiti validnost znanstve-
nih hipotez, ki zadevajo prakse in dejansko delovanje družbenih zakonov in pravil. Arnaldo 
Momigliano je poudaril oboje hkrati, dvoumnost in plodnost biografi je: na eni strani »ni 
presenetljivo, da je biografi ja na tem, da se namesti v središču zgodovinskega raziskovanja. 
Medtem ko so zaradi premis historicizma postale kompleksnejše vse oblike politične in 
socialne zgodovine, je biografi ja ostala nekaj relativno preprostega. Individuum ima jasne 
meje, omejeno število pomenljivih razmerij ... Biografi ja se odpre za vse tipe problemov 
znotraj dobro opredeljenih meja«.2 Z neke druge strani pa vendarle, »ali bodo zgodovinarji 
zmožni nekega dne našteti neštete aspekte življenja? Biografi ja ima poslej dvoumno vlogo 
v zgodovini: lahko je instrument družbenega raziskovanja ali pa, prav narobe, ponuja sred-
stvo, da od njega pobegnemo.«3 

Ne nameravam se vrniti k debati, od nekdaj inherentni družbenim znanostim in hi-
storiografi ji, ki jo je Pierre Bourdieu z zdravilno neusmiljenostjo označil za znanstveno 
absurdnost.4 Kljub temu mislim, da nedavno navdušenje zgodovinarjev za biografi jo in 
avtobiografi jo v obdobju krize paradigem in plodnega problematiziranja interpretativnih 
modelov, uporabljenih na družbenem svetu, vabi k nekaj pripombam, ki bi utegnile pri-
spevati k razmišljanju, h kateremu kliče uvodnik Annales (nº 2, 1988). Po mojem občutku 
se večina metodoloških spraševanj sodobnega zgodovinopisja zastavlja v zvezi z biografi jo, 
zlasti glede na odnose z družbenimi znanostmi, s problemi razsežnosti (proporcev) analize, 
razmerij med pravili in praksami in kompleksnimi razmerji med mejami človeške svobode 
in racionalnosti.

*  Prevod članka G. LEVIJA, Les usages de la biographie. Annales ESC, 1989, št. 6, str. 1325–1336.
1   R. QUENEAU, L'histoire dans le roman. Front national, 1945, št. 4, str. 8..
2   A. MOMIGLIANO, Storicismo revisitato. Fondamenti della storia antica, Torino, 1984, str. 464.
3  A. MOMIGLIANO, Lo svilippo della biografi a greca, Torino, 1974. str. 8.
4   »Znanstveno docela absurdno nasprotje med individuom in družbo«, P. BOURDIEU, Fieldwork in Philosophy, Choses 

dites. Pariz, 1987, str. 43.
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2. Prvi pomenljivi aspekt zadeva razmerja med zgodovino in pripovedjo. Biografi ja v 
resnici vzpostavlja privilegiran prehod, po katerem se spraševanja in tehnike, ki so lastni 
literaturi, zastavljajo zgodovinopisju. Veliko smo razpravljali o tej temi, ki zadeva predvsem 
argumentativne tehnike, ki jih uporabljajo zgodovinarji. Literatura, za katero ne veljajo 
dokumentarne ovire, sprejema neskončno veliko biografskih modelov in shem, ki so zelo 
pogosto vplivali na zgodovinarje. Ta vpliv, večkrat posreden kakor neposreden, je sugeriral 
probleme, spraševanja, psihološke ali vedenjske sheme, ki zgodovinarja vračajo k velikokrat 
nepremagljivim dokumentarnim oviram: denimo, v zvezi z gestami in mislimi vsakdanjega 
življenja, z dvomi in negotovostmi, s fragmentarnim in dinamičnim značajem identitete, in 
s protislovnimi momenti njegove konstrukcije. 

Zahteve zgodovinarjev in romanopiscev kajpada niso enake, čeprav so se nekoliko zbli-
žale. Fascinacija nas, ki kopljemo po arhivih, da bi dobili opise, ki jih ni mogoče podkrepiti 
brez dokumentov, enako dobro hrani tako za prenovo narativne zgodovine kakor za zani-
manje za nove tipe virov, kjer lahko odkrijemo razpršene indice dejanj in besed vsakdanjega 
življenja. Poleg tega je znova pognala debato o tehnikah argumentiranja in o načinu, kako je 
raziskovanje s posredovanjem pisnega besedila spremenjeno v komunikacijsko dejanje.

Ali lahko napišemo življenjepis nekega individua? Vprašanja, ki je poudarilo pomemb-
ne točke za zgodovinopisje, so se velikokrat znebili s pomočjo nekaj poenostavitev, izgovor 
zanje pa je bila odsotnost virov. Moj cilj je pokazati, da tukaj ne gre ne za edino in ne za 
glavno težavo. V precej primerih najbolj kričeča popačenja izhajajo iz tega, da si kot zgo-
dovinarji zamišljamo, da se zgodovinski akterji ravnajo po modelu anahronične in omejene 
racionalnosti. Ko smo tako sledili uveljavljeni biografski tradiciji in sami retoriki svoje disci-
pline, smo se omejili na modele, ki povezujejo urejeno kronologijo, koherentno in stabilno 
osebnost, dejanja brez inercije in odločitve brez negotovosti.

3. Pierre Bourdieu je v zvezi s tem upravičeno govoril o »biografski iluziji« in menil, da 
je nujno potrebno rekonstruirati kontekst, »družbeno površino« v pluralnosti polj, na kateri v 
slehernem trenutku deluje individuum.5 Toda dvom o sami možnosti biografi je je ponavljajoč 
se dejavnik. Javna, zgledna, moralna biografi ja ni bila predmet postopnega problematiziranja; 
gre bolj za nihanja, vselej v tesnem odnosu z momenti krize v opredelitvi racionalnosti, tudi s 
tistimi momenti, ko je soočenje med individuom in institucijami postalo bolj zaostreno. Pre-
senetljivo je, da je bilo tako v precejšnjem delu XVIII. stoletja z debato, ki se je ukvarjala z mo-
žnostjo, da bi napisali življenjepis individua. Ta kriza se je začela z romanom (Sterne, Diderot), 
ker si je prizadeval skonstruirati podobo kompleksnega, protislovnega človeka, čigar značaj, 
mnenja in drže so se neprenehoma oblikovali, nato se je dotaknila avtobiografi je (Rousseau) 
in naposled biografi je v pravem pomenu. To obdobje kaže številne analogije z našim: zavest o 
divergenci med družbeno osebo in percepcijo sebe je v njem dobila čisto posebno ostrino. Meje 
biografi je so potemtakem tedaj jasno zaznali, čeprav je tedaj biografska zvrst slavila zmago.

5   P. BOURDIEU, L’illusion biographique.  Actes de la recherche en Sciences Sociales, junij 1986, št. 62–63, str. 69–72.
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Marcel Mauss opisuje razliko med družbeno osebo in zaznavo sebe s temi izrazi: 
»Očitno je, zlasti za nas, da nikoli ni bilo človeškega bitja, ki ne bi imelo občutka ne le svoje-
ga telesa, ampak tudi svoje hkrati duhovne in telesne individualnosti.« Vendar se to občutje 
jaza ne ujema z načinom, kako se je »skozi stoletja, skozi številne družbe počasi izdeloval 
pojem, koncept »jaza«, ne pa občutek »jaza««.6 Pravzaprav se očitno pokaže, da je bil v 
nekaterih dobah socialno skonstruiran pojem jaza še posebej ozek: z drugimi besedami, to, 
kar so imeli za družbeno določajoče in komunikabilno, je zgolj na zelo neustrezen način 
pokrivalo to, kar je oseba sama imela za bistveno. Ta problem, ki je danes zastavljen v vsej 
svetlobi, je prav tisti, ki ga je eksplicitno formuliralo XVIII. stoletje.

4. Lahko začnemo z nekaj primeri iz XVIII. stoletja. Sternovega Tristrama Shandyja 
imamo lahko za prvi moderni roman prav zato, ker poudarja skrajno fragmentacijo indivi-
dualne biografi je. Ta fragmentacija se izraža z nenehnim spreminjanjem časa, z nenehnim 
odlaganjem in s protislovnim, paradoksnim karakterjem misli in govorice protagonistov. 
Dodamo lahko, da je dialog med Tristramom, avtorjem in bralcem ena izmed značilnosti 
knjige. To je učinkovito sredstvo za gradnjo pripovedi, upoštevajoče protislovne elemente, 
ki tvorijo identiteto individua, in različne reprezentacije, ki jih lahko imamo o njej glede na 
zorne točke in dobe.

Diderot je bil Sternov velik občudovalec. Imel je enaka pojmovanja v zvezi z biografi jo, 
o kateri je sodil, da ni zmožna dojeti individuove esence. Nikakor ni zavrgel biografske 
zvrsti; natančneje, mislil je, da ima biografi ja, čeprav ni zmožna biti realistična, pedagoško 
funkcijo zato, ker predstavlja slavne osebnosti in razkriva njihove javne vrline in zasebne 
hibe. Sicer pa se je Diderot večkrat spogledoval z idejo, da bi napisal avtobiografi jo, preden 
je prišel do sklepa, da to ni mogoče.7 V njegov opus pa zato ni vstavljenih nič manj avtobio-
grafskih namigov, katerih najznačilnejše najdemo kot odlomke v Jacques le Fataliste. Tukaj je 
problem individualnosti rešen s pomočjo dialoga: mladi Jacques in njegov stari učitelj imata 
vsak svoje lastno življenje in izmenjujeta svoje poglede in včasih tudi vloge. Iz tega dialoške-
ga in usklajenega sodelovanja nastane (močno avtobiografska) oseba, ki se zdi hkrati mlada 
in stara. Resnica in literarna iluzija, avtobiografi ja in pomnoževanje oseb se namestijo v tem 
nihanju; sleherni posamični moment, če ga vzamemo samega zase, je lahko zgolj izkrivljanje 
v razmerju do konstrukcije oseb, ki se ne ravnajo po linearnem razvoju in ne sledijo kakemu 
koherentnemu in usmerjenemu itinerariju.

Zdaj pa preidimo h klasičnemu zgledu avtobiografi je: k Rousseaujevim Izpovedim. 
Na prvi pogled se zdi, da je ta zgled v nasprotju z vtisom, da so v drugi polovici XVIII. 
stoletja dvomili o sami možnosti, da bi izvedli kako avtobiografi jo. Rousseau pa ni le mislil, 

6   M. MAUSS, Sociologie et anthropologie, »Une cathégorie de l'esprit humain: la notion de personne, celle de »moi««. 
Pariz, Presses universitaires de France, 8. izd., 1983, str. 335.

7   O Diderotovem in Rousseaujevem stališču glede biografi je in avtobiografi je cf. J.-C. BONNET, Le fantasme de l'écrivain. 
Poétique, september 1985, 63, str. 259–278; J.-J. ROUSSEAU, Confessions; slov. prev. S. Škerl, Izpovedi, 3 deli, Ljubljana, 
Slovenska matica, 1955/1956. 
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da je mogoče (nemara zgolj njemu) pripovedovati življenje nekega človeka, temveč je menil, 
da je ta pripoved lahko povsem resnična. Tako se Izpovedi odprejo v slaven odlomek: »To 
je edini portret človeka, naslikan natanko po naravi in v vsej resnici, kar jih obstaja in jih 
bo kdaj obstajalo«. Avtor se pri priči, komaj je začel pisati, vidi soočenega s podjetjem, ki 
je nemara mogoče, je pa vsekakor enkratno: »Oblikoval sem podjetje, za katero nikoli ni 
bilo zgleda in katerega izvedba ne bo imela nobenega posnemovalca«. Na določen način 
mu prihodnost ni dala prav. Sprejem, ki so ga bile deležne Izpovedi, je dobro znan: ko je 
Rousseau dal rokopis v branje, je bil po njegovih besedah slabo razumljen in slabo interpre-
tiran. Avtobiografi ja je bila možna, vendar ni bilo mogoče sporočati njene resnice. Vpričo te 
nemožnosti, ne nemožnosti, da bi prikazal svoje lastno življenje, marveč da bi ga prikazal, ne 
da bi bilo izkrivljeno ali spremenjeno, je Rousseau raje odnehal. Tudi on je mislil, da obstaja 
le ena narativna rešitev, dialog, in v letih, ki so sledila dokončanju Izpovedi, je njihovo vsebi-
no ponovil v dialoški obliki, Jean-Jacques, Rousseaujev sodnik, in tako podvojil svojo osebo. 
Tako za Rousseauja kakor za Diderota ali Sterna (pred tem pa za Shafteburyja, ki je najbrž 
navdihnil to rešitev) dialog ni bil le sredstvo, s katerim so ustvarili manj dvoumno komuni-
kacijo; tako je bil dialog način, s katerim je bilo mogoče subjektu vrniti njegovo kompleksno 
individualnost, s tem da so ga osvobodili gub tradicionalne biografi je, ki si je domišljala, da 
ga kakor pri entomološkem raziskovanju objektivno opazuje in secira.

Ta kriza, ki bi si zaslužila daljšo analizo, izhaja iz romana in se razširi na avtobiografi jo. 
Kljub temu je zgolj omejen odmev v zgodovinski biografi ji (čeprav bi bilo prav, ko bi se dlje 
pomudili pri Johnsonovem življenju, ki ga je napisal Boswell, še posebej pa pri vlogi ima-
ginacije v avtorjevi rekonstrukciji dialogov, toda tudi tukaj problem odnosa med avtorjem 
in osebo usmerja k prejšnjim pripombam o podvojitvi zornih točk).8 Kompromis so našli 
v moralni biografi ji, ki se je pravzaprav odpovedala individualni izčrpnosti in resničnosti 
in iskala bolj didaktičen poudarek ter včasih dodajala strasti in čustva tradicionalni vsebini 
zglednih biografi j, to je, protagonistova dejanja in geste. Po pravici povedano ta poenostavi-
tev zahteva določeno zaupanje v zmožnost biografi je, da opiše to, kar je pomenljivo v nekem 
življenju. To zaupanje je pozneje kulminiralo v pozitivizmu in funkcionalizmu, s katerimi 
je izbiranje pomenljivih dejstev poudarjalo eksemplaričen in tipološki značaj biografi j in 
pri tem privilegiralo javno razsežnost v odnosu do zasebne razsežnosti in imelo odmike od 
predloženih modelov za nepomembne.

5. Pa vendar je kriza spet izbruhnila v XX. stoletju v povezavi z nastopom novih pa-
radigem v skupku znanstvenih polj: kriza mehanicistične koncepcije v fi ziki, nastanek psi-
hoanalize, nove smeri v literaturi (lahko se zadovoljimo z navedbo imen Prousta, Joycea in 
Musila). Predmeta opisovanja ne tvorijo več lastnosti, ampak verjetnosti. Mehanicistična 
znanost je temeljila na dosledni razmejitvi tega, kar se je lahko in se je moralo dogajati v 
naravnih pojavih. Nadomestil jo je prohibicijski zakon, ki, narobe, opredeljuje to, kar se ne 

8   Cf. W. C. DOWLING, Boswell and the Problem of Biography. Daniel Aaron izd., Studies in Biography, Cambridge 
(Mass.), Cambridge University Press, 1978, str. 73–93. 



381
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
4. KONSTRUKCIJE BIOGRAFIJE: PISANJE DRUGEGA

more zgoditi: poslej vse, do česar lahko pride, ne da bi bilo v nasprotju z njim, sodi na njego-
vo območje. V tem kontekstu postane najpomembneje poznati opazovalčevo zorno točko; 
obstoj druge osebe v nas samih v obliki nezavednega zastavlja problem odnosa med tradici-
onalno, linearno deskripcijo in iluzijo specifi čne, koherentne, neprotislovne identitete, ki je 
zgolj zaslon ali krinka ali pa uradna vloga miriad odlomkov in drobcev. 

Nova razsežnost, ki jo oseba jemlje nase s svojo individualnostjo, potemtakem ni bila 
edina odgovorna za nedavne perspektive v zvezi z možnostjo ali nemožnostjo biografi je. 
Sama kompleksnost identitete, njeno postopno oblikovanje, njena protislovja so na razo-
devajoč način postali protagonisti biografskih problemov, ki se zastavljajo zgodovinarjem. 
Biografi ja se še naprej širi, vendar na čedalje bolj sporen in problematičen način, v ozadju pa 
dopušča obstoj dvoumnih, nerešenih aspektov, za katere se mi zdi, da danes tvorijo enega iz-
med privilegiranih krajev soočanja v zgodovinopisni pokrajini. Kot sliko v ozadju prizorišča 
najdemo nov pristop k družbenim strukturam: problematiziranje analiz in zlasti konceptov, 
ki sodijo k družbeni stratifi kaciji in solidarnosti, vodi k temu, da na manj shematičen način 
predstavimo mehanizme, skozi katere se vzpostavljajo relacijska omrežja, plasti in družbene 
skupine. Merilo njihove trdnosti in analiza načina, kako se tvorijo in razdirajo družbene 
konfi guracije, zastavlja zelo pomembno vprašanje: kako se individui določajo (zavestno ali 
ne) v razmerju do skupine, ali se prepoznavajo v kakem razredu?

6. Že nekaj let so torej zgodovinarji kazali, da se čedalje bolj zavedajo teh problemov. 
Vendar pa nas viri, ki jih imamo na voljo, ne poučujejo o procesu izdelovanja odločitev, 
ampak zgolj o njihovih končnih rezultatih, se pravi, o dejanjih. Dejstvo, da dokumentacija 
ni nevtralna, pogosto vodi v monokavzalne in linearne razlage. Zgodovinarji, fascinirani 
od bogastva individualnih usod in obenem nezmožni obvladovati ireduktibilno enkratnost 
življenja nekega individua, so se pred kratkim lotili biografskega problema na zelo različne 
načine. Predlagam oris tipologije teh pristopov, ki bo seveda delen, bo pa skušal osvetliti 
nerazvozlano kompleksnost biografske perspektive.

a) Prozopografi ja in modalna biografi ja. V tej optiki so individualne biografi je zanimive le 
toliko, kolikor ilustrirajo obnašanja ali videze, zvezane s statistično najbolj pogostnimi druž-
benimi razmerami. Potemtakem ne gre za prave biografi je, temveč natančneje za uporabo 
biografskih podatkov za prozopografske namene. O biografskih elementih, ki se namestijo v 
prozopografi ji, zgodovinsko sodimo, da nekaj razkrivajo le, če imajo obči doseg. Ni naključje, 
da so zgodovinarji mentalitet prakticirali prozopografi jo in pri tem kazali malo zanimanja za 
individualno biografi jo. Michel Vovelle je v zvezi s tem napisal: »Z naturaliziranjem pristopov 
kvantitativne socialne zgodovine smo poskušali v sami domeni zgodovine mentalitet predla-
gati to zgodovino množic, anonimnežev, z eno besedo tistih, ki si nikoli niso mogli privoščiti 
razkošja še tako malo literarne izpovedi: po defi niciji so izključeni iz sleherne biografi je.«9 

9   M. VOVELLE, »De la biographie à l’étude de cas«, v Problèmes et méthodes de la biographie, Actes du colloque (maj 
1985). Pariz, 1985, str. 191.
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Pravzaprav razmerje med skupinskim in individualnim habitusom, ki ga je razvil Pierre 
Bourdieu, opozarja na selekcijo med tistim, kar je skupno in merljivo, »stil, ki je lasten neki 
dobi ali nekemu razredu« in ki pripada »enkratnosti družbenih trajektorij«: »v resnici je 
to razmerje homologije, se pravi raznolikosti v homogenosti, ki odseva raznolikost v ho-
mogenosti, značilni za njihove družbene pogoje produkcije, ki poenoti enkratne habituse 
različnih članov istega razreda.« Sleherni sistem individualnih dispozicij je strukturna va-
rianta drugih ..., osebni stil je vselej le odmik v razmerju do stila, ki je lasten kaki dobi ali 
kakemu razredu.« Neskončnost možnih kombinacij na podlagi izkušenj, ki so statistično 
skupne osebam iste skupine, tako določa »neskončnost posamičnih razlik« kot »konfor-
mnost in manire« skupine.10 Tudi tukaj se zdi, da odmiki in zastranitve, ko je enkrat nanje 
opozorjeno, opozarjajo na tisto, kar je strukturno in lastno proučevani skupini. Ta pristop 
vsebuje nekatere funkcionalistične elemente v prepoznavanju norm in stilov, ki so skupni 
članom skupine, in v tem, kar je bilo zavrženo kot nepomembno, kot odmiki in deviaci-
je. Pierre Bourdieu zastavlja tako vprašanje determinizma kakor vprašanje zavestne izbire, 
toda zavestna izbira je bolj ugotovljena kakor opredeljena in zdi se, da je poudarek bolj na 
determinističnih in nezavednih aspektih, na »strategijah«, ki niso rezultat »resnične stra-
teške namere«.

Ta tip biografi je, ki bi ji lahko rekli modalna po tem, da rabijo individualne biografi je 
zgolj za ilustriranje tipičnih oblik obnašanja ali statusa, kaže veliko analogij s prozopogra-
fi jo: v njem biografi ja dejansko ni biografi ja posamične osebe, temveč prej biografi ja indi-
vidua, v katerem so zbrane vse značilnosti skupine. Razglasiti najprej strukturne norme in 
pravila (družinske strukture, mehanizme za nasledstvo dobrin in oblasti, oblike družbene 
stratifi kacije ali mobilnosti...), preden predstaviš modalne zglede, ki intervenirajo v demon-
straciji kot empirični dokazi, je sicer običajen postopek.

b) Biografi ja in kontekst. Biografi ja v tem drugem tipu uporabe ohrani svojo speci-
fi čnost. Vendar so doba, sredina in okolje krepko uveljavljeni kot dejavniki, ki so zmožni 
karakterizirati vzdušje, ki naj bi pojasnilo usode v njihovi enkratnosti. Toda kontekst v re-
snici usmerja v dve različni perspektivi. V enem primeru rekonstitucija zgodovinskega in 
družbenega konteksta, v katerem potekajo dogodki, omogoča, da razumemo tisto, kar se 
je ob prvem naskoku zdelo nerazložljivo in moteče. To je tisto, kar Natalie Zemon Davis 
opredeljuje - in se pri tem sklicuje na svoje delo o Martinu Guerre - kot »znova postaviti 
kako kulturno prakso ali vedenjsko obliko v okvir kulturnih praks, ki so prakse življenja v 
XVI. stoletju«.11 Prav tako interpretacija, ki jo predlaga Daniel Roche, da bi razumel svo-
jega junaka, steklarja Ménétra, skuša normalizirati obnašanja, ki tem bolj izgubljajo značaj 
individualne usode, kolikor bolj se izkažejo za tipična za družbeno okolje (tokrat za okolje 

10   P. BOURDIEU, Esquisse d'une théorie de la pratique. Ženeva-Pariz, 1972, str. 186–189.
11   N. ZEMON DAVIS, AHR Forum: Th e Return of Martin Guerre. On the Lame. American Historical Review, 1988, 

št. 93, str. 590.
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vajeništva in francoskih rokodelcev s konca XVIII. stoletja) in kolikor bolj konec koncev 
prispevajo k portretu neke dobe ali neke skupine.12 Potemtakem ne gre za to, da bi vedenja 
zvedli na tipska obnašanja, temveč za to, da bi interpretirali biografska nihanja v luči konte-
ksta, ki jih omogoča in zaradi katerega so normalna.

V nekem drugem primeru rabi kontekst za to, da s pomočjo primerjanja z drugimi 
osebami, katerih življenje iz tega ali onega razloga kaže kako analogijo s proučevano osebo, 
zapolni dokumentarne vrzeli. Tukaj lahko spomnimo na to, da je Franco Venturi v svoji 
Diderotovi mladosti rekonstruiral prva leta življenja svoje osebe praktično brez neposredne 
dokumentacije. »Kakorkoli že, vseh teh nekaj fragmentov, ki so nam ostali o prvem delu 
njegovega življenja, ima bodisi čisto anekdotično vrednost, bodisi se slabo loči od občih 
značilnosti dobe, ki je bila doba Diderotove mladosti. Da bi naredili poskus rekonstrukcije 
biografi je njegovih prvih let zanimiv, je nujno potrebno kolikor mogoče okrog njega razširiti 
število oseb in gibanj, s katerimi je tedaj prišel v stik, rekonstruirati okrog njega njegovo 
okolje, pomnožiti zglede drugih življenj, ki so kakorkoli vzporedna z njegovim, oživiti druge 
mlade ljudi okrog njega.«13

Ta uporaba biografi je temelji na implicitni hipotezi, ki jo lahko formuliramo takole: 
življenja ne glede na to, kako je na videz izvirno, ne moremo razumeti zgolj prek njegovih 
deviantnosti in enkratnosti, temveč moramo, prav narobe, vsak navidezen odmik povezati z 
normami in pokazati, da je postavljen v zgodovinski kontekst, ki ga omogoča. Ta perspekti-
va je dala zelo bogate rezultate, ki so v glavnem znali ohraniti ravnovesje med specifi čnostjo 
individualne usode in celoto družbenega sistema. Navzlic temu lahko obžalujemo, da je 
kontekst velikokrat upodobljen kot tog, koherenten in da rabi za nepremično ozadje, ki 
naj pojasni biografi jo. Individualne usode so tukaj sicer zakoreninjene v nekem kontekstu, 
vendar ne učinkujejo nanj, ga ne spreminjajo.

c) Biografi ja in mejni primeri. Kljub temu so včasih biografi je neposredno uporabljene 
za pojasnjevanje konteksta. V tem primeru kontekst ni dojet v svoji statični integriteti in 
izčrpnosti, temveč skozi svoja obrobja. Ko opisujemo mejne primere, osvetljujemo prav ob-
robja družbenega polja, znotraj katerega so ti primeri možni. Znova lahko citiramo Michela 
Vovella o biografi ji: »Proučevanje primera nujno pomeni vrnitev k individualni izkušnji v 
tistem, kar je v njej pomenljivega, četudi se utegne zdeti atipična ... Vrnitev h kvalitativnemu 
prek ovinka preučevanja primera ustreza dialektičnemu gibanju v polju zgodovine mentali-
tet. Zame je to veliko bolj kakor zanikanje kvantifi ciranih serijskih pristopov njihova dopol-
nitev, ki omogoča to analizo v globino, ki ima raje kakor junaka iz tradicionalne zgodovine 
v ospredju ta pričevanja o normalnosti ... ali bolj dvoumne, a nemara pravzaprav še boga-
tejše prispevke pričevanja osebe v prelomnem položaju« (Vovelle tukaj napotuje k svojima 

12   D. ROCHE, Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra, compagnon vitrier au 18e siècle. Pariz, 1982, str. 9–26 in 287–
429.

13   F. VENTURI, Jeunesse de Diderot (de 1713 à 1753). Pariz, 1939, str. 16.
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študijama o Josephu Secu in Th éodoru Desorguesu14). Carlo Ginzburg je v svoji Meno-
cchiovi biografi ji še bolj jasno analiziral ljudsko kulturo skozi skrajen, nikakor ne modalen 
primer: »Za sklep, celo mejen primer (...) se lahko izkaže za reprezentativnega. Bodisi ne-
gativno - saj pomaga precizirati to, kar je treba v dani situaciji razumeti s »statistično najbolj 
pogostnim«. Bodisi pozitivno - saj omogoča, da občrtamo latentne možnosti nečesa (ljud-
ske kulture), kar poznamo le skozi fragmentirano in popačeno dokumentacijo.«15

Tudi tukaj je paralelizem z literaturo presenetljiv. Tradicionalna naturalistična oseba je 
postopoma prešla v drugi plan, medtem ko pripoved o absurdu, denimo pri Beckettu, zago-
tavlja rešitev skrajnih primerov. »Glavni adut tradicionalne osebe v romanu izhaja iz njene 
možnosti ali njene svobode, da sproži spopad, zmagovit ali ne, zoper grožnje skrajnih situ-
acij. V tem tiči njena dramatična usoda. Zdi se, da imajo danes legitimisti »osebe-človeka« 
za poslednje pomagalo to, da dramatične situacije nadomestijo s skrajnimi... Zdi se, da nji-
hove usode pustolovcev, klatežev, ekscentrikov in kolerikov prihajajo iz mehaničnega mlina, 
ki poskuša izzvati gibanje v atipični negibnosti in v skrajnih situacijah brez izhoda.«16 Toda 
tudi v tej optiki je družbeni kontekst velikokrat naslikan preveč togo: mejni primeri razšir-
jajo svobodo gibanja, ki jo akterji lahko uživajo, s tem da zarisujejo njegova obrobja, vendar 
pa izgubijo sleherno vez z normalno družbo (primer Pierra Rivièra je glede tega zgleden).

d) Biografi ja in hermenevtika. Interpretativna antropologija je brez slehernega dvoma 
uveljavila dialoško dejanje, to nepretrgano menjavo in izmenjevanje vprašanj in odgovorov 
znotraj komunikacijske skupnosti. Biografski material postane v tej perspektivi notranje 
diskurziven, vendar se antropologiji kljub temu ne posreči izraziti njegove dejanske narave, 
totalnosti pomenjenj, ki si jih je ta narava zmožna nadeti: mogoče jo je interpretirati le na ta 
ali na kak drugi način. Samo to interpretativno dejanje postane pomenljivo, to se pravi, pro-
ces transformacije v besedilo, pripisovanja pomena biografskemu dejanju, ki lahko sprejme 
neskončno število drugih pomenov. Poslej se je debata o mestu biografi je v nedrih antropo-
logije napotila po bolj obetavnejši, a nevarno relativistični poti.17 Na zgodovino, ki se opira 
na oralne arhive ali ki skuša uvesti psihoanalizo v zgodovinsko-biografsko raziskovanje, je 
to vplivalo zgolj prek diskontinuitete in precej šibko. Tudi tukaj je bil kakor v XVIII. sto-
letju dialog v temelju kognitivnega procesa; spoznanje ni rezultat preprostega objektivnega 
opisa, temveč komunikacijskega procesa med dvema osebama ali dvema kulturama.

Pravzaprav se zdi, da se ta hermenevtični pristop izteče v nemožnost pisanja biografi je. 
Kljub temu pa je s tem, da je sugeriral, da se je biografskega materiala treba lotiti na bolj pro-
blemski način, in da je zavračal enosmiselno interpretacijo individualnih usod, spodbudil 

14   M. VOVELLE, art. cit., str. 197. Referira na L'irresistible ascension de Joseph Sec, bourgeois d'Aix, suivi de quelques clés 
pour la lecture des naïfs, Aix-en-Provence, 1975, in na Th éodor Desorgues ou la désorganisation. Pariz, 1985.

15   C. GINZBURG, Le fromage et les vers: l'univers d'un meunier du XVIe siècle. Pariz, Flammarion, 1988; izv. Il formaggio 
e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500, 1. izd. Torino, Einaudi, 1976.

16  G. DEBENEDETTI, Il personaggio uomo. Milano, 1970, str. 30.
17   Cf. denimo P. RABINOW, Refl ections on Fieldwork in Marocco. Los Angeles, Berkeley, 1977; ali še V. CRAPANZA-

NO, Tujami. Portrait of a Maroccan. Chicago-London, 1980.
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razmišljanje zgodovinarjev. Predvsem jih je vodil k bolj obvladani rabi narativnih form, 
usmerjal jih je proti komunikacijskim tehnikam, ki bolj spoštujejo odprti in dinamični zna-
čaj izbir in dejanj.

7. Ta tipologija uporab in spraševanj, s katero se danes srečujemo v zvezi z biografi jo, 
ne stremi k temu, da bi izčrpala celoto možnosti ali praks: lahko bi omenili druge tipe, 
na primer psihobiografi jo, vendar ta vsebuje toliko dvoumnih ali spornih elementov, da se 
mi ne zdi, da bi danes bila posebno pomembna. Veliki tipi usmeritev, ki so tukaj povzeti 
potemtakem zastopajo nove poti, po katerih hodijo tisti, ki skušajo biografi jo uporabiti kot 
instrument zgodovinskega spoznavanja in nadomestiti linearno in dejstveno tradicionalno 
biografi jo, ki pa kljub temu še naprej obstaja in se počuti zelo dobro.

Vendar pa gre za zgolj delne rešitve, ki še zmeraj kažejo zelo problematične aspekte. Bi-
ografi ja je potemtakem tema, o kateri je treba razpravljati in se pri tem nemara oddaljiti od 
tradicije Annales, vendar pa kljub temu ostati na križišču problemov, ki se nam danes zdijo 
še posebej pomembni: razmerje med normami in praksami, med individuom in skupino, 
med determinizmom in svobodo ali še med absolutno racionalnostjo in omejeno racional-
nostjo. Tukaj nameravam podvreči tej razpravi zgolj nekaj tem in poudariti, da je skupno 
štirim omenjenim usmeritvam to, da molčijo o temeljnih vprašanjih. Ta vprašanja zadevajo 
zlasti vlogo nekoherentnosti med samimi normami (in ne več samo protislovja med normo 
in njenim dejanskim delovanjem) znotraj slehernega družbenega sistema; na drugem mestu 
je tip racionalnosti, ki ga pripisujemo akterjem, ko pišemo biografi jo; in naposled odnos 
med skupino in individui, ki jo sestavljajo.

8. To je predvsem problem merila in zorne točke: če je poudarjena usoda osebe - ne 
pa celote družbene situacije -, da bi interpretirali mrežo zunanjih razmerij in obveznosti, v 
katero se oseba vključuje, je povsem mogoče drugače pojmovati vprašanje dejanskega delo-
vanja družbenih norm. Nasploh imajo zgodovinarji za dognano, da sleherni normativni sis-
tem skozi čas doživlja preobrazbe, da pa v danem trenutku postane popolnoma koherenten, 
transparenten in stabilen. V nasprotju s tem se mi zdi, da je treba več spraševati o dejanski 
razsežnosti svobode izbire. Seveda ta svoboda ni absolutna: čeprav je kulturno in družbeno 
določena, omejena, potrpežljivo osvojena, je kljub temu slej ko prej zavestna svoboda, ki jo 
vrzeli, inherentne občim sistemom norm, puščajo akterjem. Noben normativni sistem v 
resnici ni dovolj strukturiran, da bi odpravil sleherno možnost zavestne izbire, manipulacije 
ali interpretacije pravil, možnost pogajanja. Zdi se mi, da je biografi ja v tem oziru idealen 
kraj tako za preverjanje intersticijskega - pa kljub temu pomembnega - značaja svobode, s 
katero razpolagajo agensi, kakor tudi za opazovanje načina, kako konkretno delujejo nor-
mativni sistemi, ki nikoli niso brez protislovij. Tako obdržimo perspektivo, ki je drugačna 
- ni pa jim nasprotna - od perspektiv, ki so si izbrale, da bodo bolj poudarile nujne in ne-
zavedne elemente določenosti, kakor je, denimo, storil Pierre Bourdieu. Med biografi jo in 
kontekstom obstaja stalno in recipročno razmerje; sprememba je prav neskončna vsota teh 
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vzajemnih relacij. Korist biografi je je ta, da omogoča opis norm in njihovega dejanskega de-
lovanja, pri čemer to delovanje ni več predstavljeno zgolj kot rezultat neskladja med pravili 
in praksami, ampak prav toliko tudi kot rezultat strukturnih in neogibnih nekoherentno-
sti med samimi normami, nekoherentnosti, ki omogočajo pomnoževanje in diverzifi kacijo 
praks. Zdi se mi, da se tako izognemo temu, da bi se lotili zgodovinske realnosti na podlagi 
ene same sheme akcij in reakcij, pokažemo pa, prav narobe, da neenaka porazdelitev oblasti, 
naj je še tako velika in prisiljujoča, ponuja določeno manevrsko obrobje dominiranim; ti 
lahko poslej vsilijo dominirajočim precejšnje, ne zgolj zanemarljive spremembe. Nemara gre 
le za odtenek, kljub temu pa se mi zdi, da družbene spremembe ne moremo analizirati tam, 
kjer pred tem nismo priznali ireduktibilnega obstoja določene svobode glede na toge forme 
in izvore reprodukcije dominacijskih struktur.

9. Ta razglabljanja vabijo k razmisleku o tipu racionalnosti, ki si ga je treba zamisliti, 
ko se lotimo opisovanja zgodovinskih akterjev. V resnici se redko zgodi, da se oddaljimo 
od funkcionalističnih shem ali od shem neoklasične ekonomije; te sheme pa zahtevajo ak-
terje, ki imajo popolno informacijo, in po konvenciji menijo, da imajo vsi individui enake 
spoznavne dispozicije, se ravnajo po enakih mehanizmih odločanja in ravnajo v funkciji 
družbeno normalnega in uniformnega izračuna dobičkov in izgub. Te sheme se tako izte-
čejo v konstrukcijo povsem racionalnega človeka, ki ne pozna ne dvomov, ne negotovosti, 
ne inercije. Večina biografov pa bi vendarle dobila povsem drugačen obraz, če bi si zamislili 
selektivno obliko racionalnosti, ki si ne prizadeva zgolj za maksimiranje dobička, akcijsko 
obliko, v kateri bi bilo mogoče ne zreducirati individualnosti na skupinske koherence, ne da 
bi se odpovedali dinamični razlagi kolektivnih obnašanj kot relacijskih sistemov.

10. Poleg intersticialnega značaja individualne svobode in vprašanja omejene racional-
nosti se mi zdi potrebno postaviti še zadnjo točko. Roger Chartier je pred kratkim trdil, 
da je nasprotje med »mikrozgodovinsko analizo ali case studies« in družbeno-ekonomsko 
zgodovino, med proučevanjem subjektivnosti reprezentacij in proučevanjem objektivnosti 
struktur mogoče premagati s pogojem, da »imamo sheme, ki generirajo klasifi kacijske in 
percepcijske sisteme, za prave »družbene institucije«, ki v obliki kolektivnih reprezentacij 
inkorporirajo delitve družbene organizacije.«18 Ta pripomba se mi zdi povsem upravičena 
(morebiti z izjemo asimiliranja mikrozgodovine, case studies in proučevanju subjektivnih 
reprezentacij), vendar nezadostna: ker je poudarjena skupina, veljata relativna stabilnost 
skupinskih koherenc in kohezij za doseženi, enako kakor dejstvo, da tvorita minimalno 
raven, na kateri še lahko s pridom proučujemo reprezentacije družbenega sveta in kon-
fl ikte, ki jih zbujajo. Po mojem mnenju s tem, da tako privilegiramo pomembnost skupi-
ne, podcenjujemo problem njene konstrukcije, oceno njene trdnosti, njenega trajanja, nje-
ne velikosti in potemtakem odstranimo vprašanje razmerja med individuom in skupino. 

18   R. CHARTIER, »La storia culturale fra rappresentazioni e pratiche«, La rappresentazione del sociale. Saggi di storia 
culturale. Torino, 1989, str. 14.
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Torej ni naključje, če Chartier v besedilu, ki sem ga ravnokar navedel, hote in eksplicitno 
asimilira individualne reprezentacije in kolektivne reprezentacije, kakor da bi bila njihova 
geneza formalno podobna.

Seveda tako opustimo opazovanje nejasnih družbenih in konceptnih skupkov (ljud-
ska kultura, mentalitete, razredi) in zgradimo fragmentirano in konfl iktno družbo, v kateri 
postanejo reprezentacije sveta zastavki boja. Še naprej obstaja obsežen delež nedoločenosti: 
skupinski agregati veljajo za dosežene in opredeljene; boje za oblast in družbene konfl ik-
te proučujejo, kakor da bi se dogajali med skupinami, katerih kohezija je predpostavljena, 
kakor da analiza individualnih razlik, ki so navsezadnje tako številne, da jih je zato postalo 
nemogoče interpretirati, ne more ničesar prinesti. Tudi tukaj gre morebiti zgolj za osvetli-
tev: če vztrajamo pri »družbeni genezi kognitivnih struktur« in pri aspektu »inkorporira-
nja diferencialne dispozicije v družbeni prostor v obliki dispozicij,« pustimo v nejasnosti 
dejavnost akterjev, pojmovano zgolj kot rezultat »neštetih operacij urejanja, prek katerih 
se kontinuirano reproducira in se transformira družbeni red«.19 Pojem prilaščanje kot »so-
cialna zgodovina rab in interpretacij, nanešenih na njihove temeljne determinacije (ki so 
družbene, institucionalne, kulturne) in vpisanih v specifi čne prakse, ki jih producirajo«,20 
ne gleda na to, kako pomemben in koristen je, prav tako pušča odprt problem razmerja 
med individuom in skupino. Ne moremo zanikati, da obstaja stil, ki je lasten dobi, habitus, 
ki izhaja iz skupnih in ponavljanih izkušenj, čisto tako, kakor v sleherni dobi obstaja stil, 
ki je lasten kaki skupini. Obstaja pa za slehernega individua tudi pomenljiv prostor svobo-
de, ki izvira prav iz nekoherentnosti družbenih meja in ki povzroča družbene spremembe. 
Potemtakem ne moremo uporabiti istih spoznavnih postopkov za skupine in za individue; 
in za specifi čnost dejanj slehernega individua ne moremo meniti, da je nepomembna ali 
brez pertinence. Tveganje, pa ne banalno, je namreč to, da odtegnemo zgodovinski rado-
vednosti teme, o katerih bi sodili, da so popolnoma obvladane, medtem ko so slej ko prej 
močno neraziskane; denimo razredno zavest ali skupinsko solidarnost ali pa meje domi-
nacije in oblasti. Konfl ikti v zvezi s klasifi kacijami, razločki, reprezentacijami zadevajo tudi 
moč družbeno solidarne skupine nad slehernim izmed članov, ki jo sestavljajo, enako kakor 
razodevajo obrobja svobode in prisile, znotraj katerih se oblike solidarnosti vzpostavljajo in 
delujejo. Predstavljam si, da bi biografi ja utegnila v tej perspektivi omogočiti bolj pogloblje-
no preiskavo teh problemov.

19   P. BOURDIEU, La noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps. Pariz, Les Éditions de Minuit, zbirka »Le sens 
commun«, 1989, str. 9.

20  R. CHARTIER, op. cit., str. 21.





389
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
4. KONSTRUKCIJE BIOGRAFIJE: PISANJE DRUGEGA

Sabina Loriga

BIOGRAFIJA KOT PROBLEM*

(Prevedel Drago B. Rotar)

V pravi tragediji pravzaprav ne umrejo junaki, ampak zbor.
Josif Brodski, Dall’esilio, 1987

1. Biografska stava

Meja, ki ločuje biografi jo od zgodovine, je bila zmerom precej zabrisana. Glede tega 
smo bili pred kratkim priče radikalnega preobrata stvari. Individuum se je danes, po dolgem 
obdobju nemilosti, ko so zgodovinarje zanimale kolektivne usode, vrnil v središče njihovih 
preokupacij.

Ponovno odkritje biografi je napotuje v glavnem na zgodovinarske izkušnje, pozorne 
do »vsakdanjosti«, do »drugačnih subjektivnosti«: tako iz oralne zgodovine, iz proučevanj 
ljudske kulture in iz zgodovine žensk. Želja, da bi razširili polje zgodovine, da bi v ospredje 
privedli izključene iz memorije, da bi znova odprli debato o vrednosti biografske metode. 
V preteklih letih je večina zgodovinarjev mislila, da so ljudski razredi lahko predmet zgo-
dovine le skozi kvantitativen pristop: kakor je pisal François Furet leta 1963, je pojem po-
drejenih razredov evociral predvsem idejo količine in anonimnosti.1 Pa se je vendarle med 
koncem 70. let in začetkom 80. pozornost polagoma prestavila z ekonomske in politične 
dejavnosti kmeta ali delavca k njegovi subjektivnosti in njegovemu življenju.

Razmišljanje o subjektivnosti, zvezano z raziskavami podrejenih ali dominiranih kul-
tur, se je kmalu razširilo na vso zgodovinsko disciplino. S tem je odgovorila na globoke mo-
tivacije. Kakor je sugeriral Lawrence Stone, je treba v tem videti posledico krize »znanstvene 
zgodovine«, utemeljene na totalizirajočih konceptih družbenega razreda ali mentalitete, ki 
težita k zmanjševanju pomena človeških dejanj, ki naj bi bila zgolj stranski izdelek produk-
tivnih sil in kulturnih okolij.2 Neenako resna in pomembna kriza marksistične interpre-
tacije, strukturnega modela in kliometrične analize je spodbudila razširitev in poglobitev 
zgodovinskega pojma individua. Socialni zgodovinarji sami, ki so tradicionalno pozornejši 
do kolektivne razsežnosti zgodovinske izkušnje, so, razočarani in nezadovoljni z uporabo 
vnaprej določenih kategorij, začeli razmišljati o individualnih usodah.3 

*   Prevod članka S. LORIGA, La biographie comme problème, v J. Revel (ur.), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience. 
Pariz, Hautes Études, Gallimard, Le Seuils, 1996, str. 209–231.

1  F. FURET, Pour une défi nition des classes inférieures à l'époque moderne. Annales ESC, 1963, letn. 18, št. 3, str. 459–474.
2  L. STONE, Th e Revival of Narrative. Refl ection on a New Old History. Past and Present, 1979, št. 85, str. 3–24.
3   Uvodnik uredništva: Tentons l’expérence. Annales ESC, 1989, letn. 44, št. 6, str. 1317–1323.
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Navzlic tem globokim motivacijam so nedavno ponovno odkritje biografi je kdaj pa 
kdaj imeli za vdajo. Nekateri zgodovinarji so opozarjali na tveganje, da bo »problemska 
zgodovina« opuščena in da se bomo vrnili h kronološki zgodovini, temelječi na krhki in 
implicitni konceptualizaciji (na koncepualizaciji, ki je poleg tega skrita znotraj začasne fi -
nalnosti, ki strukturira pripoved4). Jacques Le Goff  je nedvomno zaradi tega pred kratkim, 
ko je sam obdeloval življenje Ludvika Svetega, izrazil osuplost v zvezi z biografskim nav-
dušenjem: »Kar me žalosti v trenutni proliferaciji biografi j,« piše, »je to, da so mnoge med 
njimi preprosto vrnitve k površni, anekdotični, plehko kronološki tradicionalni biografi ji, ki 
časti zastarelo psihologijo in ni zmožna pokazati občega zgodovinskega pomena, ki ga ima 
individualno življenje.«5 Iz sociološkega območja pa so bile formulirane najstrožje kritike. 
Pierre Bourdieu je ostro očital družbenim znanostim, da so jetnice utvare, ki je značilna za 
občo pamet, ki »opisuje življenje kot pot, cesto, kariero s svojimi razpotji (Herkul med zlom 
in vrlino), s pašniki [...], ki vsebuje neki začetek (»začetek v življenju«), etape in nek konec 
z dvojnim pomenom končanja in cilja«.6 

V članku, skozi katerega preseva določena grenkoba, pa Jean-Claude Passeron poudar-
ja metodološke nevarnosti, ki jih vsebuje nedavna biografska spreobrnitev: »Preseganje [...] 
najbolj mehaničnih ali najbolj abstraktnih oblik determinističnega naturalizma nedvomno 
pomeni teoretski prodor; vendar s pogojem, da naredimo bolje od tistega, kar presegamo, 
to se pravi, da dodamo interpretaciji omejitve; ne zato, ker nazadujemo, to se pravi ne zato, 
ker te oblike determinističnega naturalizma odstranjujemo.«7

Tu gre za kompleksne pripombe, h katerim se bom vrnila pozneje. Vendar pa se mi zdi 
pomembno že zdaj opomniti, da so se take pripombe velikokrat hranile z argumentacijo 
v prid biografi ji. Razen pri redkih izjemah so (bolj ali manj zavestni) globoki razlogi pred 
kratkim znova privedli v ospredje individualne usode, pozabljene v prid retorike, ki je bila 
navezana zgolj na doživeto.8 »Zgodovina brez biografi je bi bila nekaj kakor počitek brez 
sprostitve, hrana brez okusa in skoraj taka kakor ljubezenska zgodba brez ljubezni«, je pisal 
Victor Albjerg leta 1947.9 Skoraj štirideset let pozneje, med nekim kongresom na Sorboni, 
je bila biografi ja predstavljena kot nekaj zasilnega, kot znamenje malodušja, opredelili so 
jo kot »skromno orodje, ki pomaga bolje opazovati ali ilustrirati dolge tendence, strukture, 
teže; v nobenem primeru ne more pretendirati na to, da bo postala intelektualen vzvod.«10 

4   Cf. opredelitev »zgodovine-pripovedi« F. FURETA, De l'histoire-récit à l'histoire-problème. Diogène, 1975, letn. 89, 
ponatisnjeno v L'Atelier de l'histoire. Pariz, Flammarion, 1982, str. 75–76.

5   J. LE GOFF, Comment écrire une biographie historique aujourd’hui? La Débat, 1989, str. 49–50.
6   P. BOURDIEU, L’illusion biographique. Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, št. 62–63, str. 69.
7   J.-C. PASSERON, Biographies, fl ux, itinéraires, trajectoires. Revue française de sociologie, 1990, letn. 31, št. 1, str. 4 

(ponatisnjeno v Le Raisonnement sociologique. Pariz, Nathan, 1991).
8   Cf. M. F. SHORE, Biography in the 1980s. Journal of Interdisciplinary History, 1981, letn. 12, št. 1, str. 89–113.
9   V. A. ALBJERG, History Th rough Biographical Lences. Social Studies, oktober 1947, št. 38, str. 243–246.
10   H. BONIN, La biographie peut-elle jouer un rôle en histoire économique contemporaine? Problèmes et méthodes de la 

biographie. Actes du colloque, Pariz, Sorbonne, 3.–4. maj 1985, pos. štev. Sources. Travaux historiques, 1985, št. 3–4, str. 
173; cf. tudi F. TORRES, Du champ des Annales à la biographie: réfl exions sur le retour d'un genre. ibid., str. 141–148. 
To prepričanje je zelo dobro opisal A. RIOSA, Biografi a e storiografi a. Milano, Franco Angeli, 1983, str. 9–14.
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V tej perspektivi naj bi življenjska zgodba imela zgolj sugestivno (preliminarne preiska-
ve problema) ali ilustrativno (v tem primeru so teoretske hipoteze postavljene s pomočjo 
drugih raziskovalnih postopkov, osebna anekdota pa naj bi bila nekako ozaljšanje, ki krona 
celoto) funkcijo.

V teh zadnjih desetletjih je med privrženci biografi je potemtakem na splošno pre-
vladovala resignirana, minimalistična optika, temelječa na čudnem prepričanju, da je manj 
kompleksno in manj težko, če se posvetimo osebnosti-človeku kakor družbenim struktu-
ram. Vendar ni zmeraj bilo tako. V prejšnjem (XIX.) stoletju so biografi ji velikokrat pripi-
sovali pomembno hevristično funkcijo. Zato utegne biti vrnitev v ta čas koristna. Na priho-
dnjih straneh bom na kratko opozorila na nekatere stare predhodnike in svojo pozornost 
usmerila k trem močnim biografskim projektom, zasnovanim pred kakimi stopetdesetimi 
leti: junak Th omasa Carlyla, patološki človek Jakoba Burckhardta in človek-delec Hypolita 
Taina. Njihove pripombe, tudi tiste, ki se nam zdijo najbolj nepopolne, se ujemajo v tem, da 
nam pomagajo zastaviti nova vprašanja in pojasniti nekatere nejasnosti.

2. Nekaj starih predhodnikov

Kakor so opozorili že leta 1968, je debata o odnosih med zgodovino in biografi jo zelo 
stara. Preden je Arnaldo Momigliano začel razpravljati o teoriji, ki jo je na začetku (XX.) 
stoletja formuliral Friedrich Leo - in so jo zgodovinarji na splošno sprejeli - po kateri naj 
bi bila grška biografi ja produkt aristotelovske šole, je omenil višine in nižine biografske 
zvrsti.11 Tukidid v atiškem obdobju ni skrival aristokratskega prezira do tega, kar je imel 
za preveč ljudsko zvrst.12 Dve stoletji pozneje je Polibij vztrajal, da je potrebno ločevati 
med biografi jo in zgodovino. Ker je bil prepričan, da se cilj zgodovine ne omejuje na mo-
nografi jo, temveč da meri na splošno sintezo, je menil, da se morajo zgodovinarji izogibati 
dramatiziranju pripovedi (postopku, ki je bil lasten tragičnemu gledališču) in se truditi, da 
bi ugotovili in prenesli, kar je resnično.13 V tem pomenu je antinomija, ki jo je zaznamovalo 
grško zgodovinopisje, presegla vprašanje biografske zvrsti in vstopila v širšo debato, v kateri 
sta se stilistični vrednoti preprostost in jasnost, ki ju je zagovarjal Polibij, postavljali nasproti 
poetiškemu idealu, ki so ga zasledovali sofi st Gorgias in drugi avtorji. Razloček med zgodo-
vino in biografi jo je bil kdaj pa kdaj potrjen na drugi strani pregrade, v biografskem taboru. 
Plutarh je kazal malo zanimanja za strukturne determinante in vselej odločno zahteval 
superiornost znamenj duše nad politično etiologijo.14 

11   A. MOMIGLIANO, Th e Development of Greek Biography. Cambridge (MA), Cambridge University Press, 1971.
12   THUCYDIDES / TUKIDID, Peloponeška vojna; slov. prev. J. Fašalek. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1958.
13   POLYBE / POLIBIJ, Histoires, Les Belles-Lettres, knj. XII.; slov. prev. J. Fašalek, Obča zgodovina. Ljubljana, Državna 

založba Slovenije, 1964.
14   PLUTARH, Vies parallèles, prev. R. Flacelière, E. Chambry in M. Jumeaux. Pariz, Les Belles-Lettre, 1960–1983, slov. 

prev. M. Hriberšek in D. Movrin, Vzporedni življenjepisi. Ljubljana, DZS, 2004.
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Plutarhovi stavki so med novoveškimi zgodovinarji doživeli različne usode. Preziranje 
biografi je je leta 1599 prevzel in poudaril John Hayward, ki je v svoji knjigi Life and Reigne 
of King Henrie III priporočal, naj ne »mešamo vladanja velikih sil« in »življenja in dejanj 
slavnih mož«.15 Stoletje pozneje je bil na vrsti Th omas Burnet, neoplatonik iz Cambridgea, 
ki je biografski refl eksiji v zgodovini naklonil zgolj postransko, ilustrativno vlogo: »Življe-
nje fi lozofov, rojstvo, smrt, apologija, potovanja, dobra ali slaba dejanja lahko dopolnijo in 
olepšajo zgodovinsko snov, so pa le drugotnega pomena, saj moramo raziskovati izvor in 
napredek človeškega znanja in dejavnosti - Previdnost.«16

Pa vendarle ta ločitev med biografi jo in zgodovino, ki jo je zahteval Polibij, ni bila 
zmeraj sprejeta. V VIII. stoletju je Beda Venerabilis menil, da biografi ja »ni bila nič dru-
gega kakor zgodovina, opazovana od bliže«, medtem ko so jo v novem veku glavni traktati 
o paleografi ji, diplomatiki in historiografi ji (od Jeana Bodina do Agostina Mascardija in 
Gabriela Mablyja) imeli za povsem legitimno obliko zgodovinskega pisanja. V XVII. sto-
letju je Th omas Stanley, slavni fi lolog, ki so ga občudovali zaradi njegove kritične izdaje 
Ajshilovih tragedij, opredelil biografi jo zakonodajalcev, velikih vojaških likov in učenjakov, 
kot najpopolnejši izraz zgodovine.17 Da individualna usoda slavnih mož omogoča izbire 
neke nacije, je bilo široko razširjeno mnenje še v XVIII. stoletju. David Hume je bil prepri-
čan, da je bila osebnost Karla I. usodna za absolutistično stvar v Angliji. In nekaj desetletij 
pozneje je Voltaire centriral svojo zgodovinsko pripoved na lika Ludvika XIV. in Karla XII. 
Švedskega, ki je bil »pretirano velik, nesrečen in nor«, in na njegovega slavnega nasprotnika 
pri Poltavi, Petra Velikega. Voltaire v nasprotju s Carlylom ni nikoli privolil, da bi slavil ju-
naka, je pa mislil, da veliki duhovi omogočajo prepoznavanje presenečenj zgodovine, tistih 
nepredvidljivih in tako zelo pomembnih dogodkov v »območju, kjer se ne zgodi nujno tisto, 
kar je verjetno«. Kakor je najbrž bilo malo pozneje na Davidovih ali Géricaultovih slikah, je 
zgolj junakovo obličje, izstopajoče iz anonimne množice, ki zaseda ozadje, izražalo Zeitgeist, 
duha dobe.18 

Brezno med biografi jo in zgodovino je nastalo v XIX. stoletju pri fi lozofi h, ko so začeli 
iskati smisel empirične zgodovine v fi lozofski zgodovini. Določeno skrčenje mesta indivi-
dua je že navzoče v kratki študiji o namenu napisane zgodovine, ki jo je leta 1784 napisal 
Immanuel Kant, ki je upodobil človeka kot sredstvo, ki ga narava uporablja za udejanja-
nje svojih namenov: zgodovina je morala spremeniti razsežnost, da je presegla individu-
alni primer, kajti tisto, kar se pri posamičnih individuih kaže kot zmedeno in nepravilno, 

15   Za besedilo Th omasa Burneta cf. M. LONGO, Historiae philosophiae philosophica. Teorie e metodi della storia della 
fi losofi a tra Seicento e Settecento. Milano, Istituto propaganda libraria, str. 39.

16   Za besedilo Johna Haywarda cf. J. GARRATY, Th e Nature of Biography. Oxford, Alden Press, 1958, str. 70.
17   O zgodovinopisju v srednjem veku in klasični dobi cf. D. R. KELLEY, Foundations of Modern Scholarship. Language, 

Law and History in the French Renaissance. New York, London, Columbia University Press, 1970; D. DAY, Annalists and 
Historians. Western Historiography from the Eight to the Eighteen Centuries. London, Methuen, 1977. 

18   Cf. F. MEINECKE, Die Entstehung des Historismus, izd. Carl Hinrichs. München, R. Oldenburg, 1965, pogl. 2 »Vol-
taire« in pogl. 5 § 1 »Hume« (citirano po ital. prev., str. 71–115, 177–178).
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se v totalnosti vrste izkaže za homogeno in koherentno zaporedje dogodkov.19 Biografska 
razsežnost je postala še manj zanimiva zaradi prednosti, ki je bila dana providenčnemu 
videnju zgodovine. Ko so bili dogodki sveta, od najrazličnejših do najbolj nenavadnih, dia-
lektično integrirani v eshatološko perspektivo (perspektivo neskončnega in nujnega razvoja 
človeškega rodu), so se individui prikazali kot orodja razuma, ki izvajajo to, česar ne morejo 
razumeti.20

V teleološkem pojmovanju prihodnosti, ko bo človeštvo v prizadevnem porodu udeja-
njilo svoje najvišje cilje, bo zakon strl individua. Dramatičen in neomajen zakon, ker ni pod-
vržen nobeni spremenljivosti. Pozaba osebe se malone vselej ujema z zanikanjem naključja 
ali vsaj z njegovim delnim razvrednotenjem: izid bitke pri Waterlooju je gotovo bil pogojen 
s tem, da je v noči od 17. do 18. junija 1815 deževalo, toda te kaplje vode je poslala zgodo-
vinska previdnost ... Besede Victorja Hugoja nekaj let pozneje spominjajo na ta zorni kot: 
»Bog ostaja miren in opravlja svoje delo« celo s pomočjo naključja »skozi ta hrup človeškega 
govora, ki govori hkrati vse jezike z vsemi usti.«21

Nekateri fi lozofi  so, da bi obsegli die Weltpläne, ki so jih fi lozofi  tako pogosto evocirali, 
tudi sami pustili vnemar individualne usode. Prav pozitivistični zgodovinarji pa so se po-
kazali za najbolj pripravljene žrtvovati končni in osebni značaj človeškega življenja v imenu 
kontinuitete zgodovine. Henry Buckle je z namenom, da bi ugotovil zakone univerzalnega 
razvoja, leta 1857 izjavil, da hoče iztrgati zgodovino iz rok »biografov, genealogov in zbi-
ralcev anekdot, dvornih kronistov, teh olikanih leporečnežev.«22 Trideset let pozneje sta to 
ponovila Louis Bourdeau in John Fiske. Prvi je grozil, da bo s prizorišča odstranil »aristo-
kracije slave«, medtem ko je drugi, ko je polemiziral z Williamom Jamesom, napisal, da je 
zgodovina »nekaj več kakor biografi ja«: ne glede na to, kako pomemben je človek, »njegove 
individualne misli in njegova individualna dejanja ne pomenijo nič«. Opredelitev zgodovine 
kot znanosti o družbenih dejstvih je pregnala »opazovanje individualnih zavesti« v drugo 
vrsto. Sociološki očitek je zadel celo Plutarha: velikega mojstra biografi je, ki so ga tako ob-
čudovali Montaigne, Pascal, Rousseau in Goethe, so obtožili, da ni razumel »razlogov, ki so 
Grkom onemogočili, da bi vzpostavili koherenten politični skupek«.23

Žrtvovanje individualne razsežnosti je tako postalo condicio sine qua non, preludij v 
»veliko historiografsko revolucijo«, primerljivo z Darwinovo revolucijo. Človeške lastnosti 
z lastnostmi velikih mož za pozitivistične zgodovinarje vred niso dovolj, da bi pojasnile 
potek dogodkov, zato je treba obravnavati institucije in okolja (raso, nacijo, generacijo itn.). 

19   I. KANT, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in welt-bürgerlicher Absicht (1784), Kleinere Schriften zur Geschicht-
sphilosophie, Ethik und Politik, iz. K. Vorländer. Hamburg, Felix Meiner, 1973, str. 3–20.

20   Cf. K. LÖWITH, Meaning in History. Th e Th eological Implications of the Philosophy of History. Chicago, Th e University 
of Chicago Press, 1949, pogl. 3.

21   V. HUGO, Sur Mirabeau (1834), Littérature et philosophie mélées, izd. A. R. W. James. Pariz, Klincksieck, 1976, letn. 2, 
str. 331.

22   H. T. BUCKLE, History of Civilisation in England. London, 1857–1861, 1. del, str. 16.
23   L. BOURDEAU, L'Histoire et les Historiens. Essai critique sur l'histoire considérée comme science positive. Pariz, Alcan, 

1888, str. 109; J. FISKE, Sociology and Hero-Worship. Atlantic Monthly, 1881, št. 47, str. 75–84.
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Njihovo ravnanje je kljub vsemu imelo neko drugo pomembno konceptualno posledico, ki 
je bila očiščenje preteklosti. Kakor je pripomnil Henry Buckle, se je bilo v evolucionistični 
optiki nujno potrebno odpovedati razlikam, variacijam, morfološkim rezom: zgodovinar 
mora izbirati zgolj dejanja, ki so izboljšala družbeno organizacijo, in pobude, zaradi katerih 
je človeštvo (ali vrsta) napredovalo proti svojemu resničnemu cilju. To delo snaženja pa se ni 
končalo tu. Celo individualne razlike so bile zradirane. Zaradi čudnega drsenja besednjaka 
so Plutarhova znamenja duše, ki jih je Hegel že skrčil na »malenkosti«, postala »osebne 
idiosinkrazije«, ki jih je treba najprej izravnati, nato pa odstraniti.24

Toda večina zgodovinarjev XIX. stoletja ni sprejela privilegiranja uniformnosti na ško-
do posamičnosti iz preteklosti, zlasti nacionalnih posebnosti. Leopold von Ranke je opo-
zarjal na »energično dejavnost ljudstev in držav, ki je izšla iz njihove posebnosti«, Barthold 
Niebuhr pa je trdil: »Sleherno ljudstvo je od Boga sprejelo svojo lastno poklicanost in svoje 
posebno znamenje, zvezano z njegovo usodo.«25 Na tej strani Rena je Michelet poveličeval 
egotistični element, »krepko delo sebe na sebi«, ki so ga opravile nacije, in razglasil, da je »člo-
vek sam svoj Prometej«.26 V tej perspektivi so bile uveljavljene osebne posebnosti, tiste, ki 
jih je Hegel prezirljivo označil kot »malenkosti«: človek je bil ustvarjalec dinamike, gibalne 
moči, žive sile zgodovine. Za Th omasa Babingtona Macaulaya in še za precej drugih manj 
znanih (denimo Jamesa Gairdnerja in Johna Morleya) je mogoče duha kake dobe ali kake 
civilizacije razumeti le skozi osebno realizacijo velikih protagonistov.27 Th omas Carlyle, ki je 
Macaulaya obravnaval kot »zelo rafi niranega, a brezupno konvencionalnega mladeniča«,28 
se je strinjal z njegovim pogledom in leta 1830 zapisal, da je »družbeno življenje rezultat 
vseh individualnih življenj, ki sestavljajo družbo«.29 Zanj je »zgodovina esenca neštetih bi-
ografi j«: edini način, da prodremo v enotnost preteklosti je, da se zanimamo za ljudi; na 
bojiščih, v parlamentu ali v kraljevskih predsobah nastajajo zgolj naključni in površinski 
dogodki.30

Individualna dejanja so bila stebri zgodovine predvsem v anglosaškem svetu, oblju-
denem z junaki Percyja Shelleya, Matthewa Arnolda in Alfreda Tennysona, a še naprej so 
jih slavili tudi v drugih deželah Evrope. Johann Gustav Droysen je na slavni strani svoje 
Historike vztrajal pri »čezmerni teži neznatnega x«:

24   J. FISKE, op. cit., str. 81.
25   L. VON RANKE, Aus Werk und Nachlass. IV. Vorlesungseinleitungen, izd. Volker Dotterweich in W. P. Fuchs. Mün-

chen-Dunaj, R. Oldenburg, 1975. str. 287; za besedilo Bartholda G. Niebuhra cf. F. TESSITORE, Introduzione allo 
storicismo. Rim-Bari, Laterza, 1991, str. 63.

26   J. MICHELET, »Préface de 1869«, Histoire de France, Œuvres complètes, izd. P. Viallaneix. Pariz, Flammarion, 1974, 
letn. 4, str. 13.

27   Cf. T. BABINGTON MACAULAY, Critical and Historical Essays. London, Longmans, 1843, passim.
28   H. TREVOR-ROPER, Th omas Carlyle’s Historical Philosophy. Times Litterary Supplement, 26. junija 1981, str. 731–

734.
29   T. CARLYLE, »On History«, Critical and Miscelaneous Essays. London, Chapman & Hall, [1869], letn. 2, str. 255.
30  Ibid., str. 255, 260.
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»Če z A označimo to, kar človek je, kar ima in počne, je ta A sestavljen iz a 
+ x, kjer a zastopa vse, kar je vanj prišlo zunanjih elementov, to je, iz njegove 
dežele, iz njegovega ljudstva, iz njegove dobe itn., in čisto mali x tvori njegov 
osebni prispevek, delo njegove svobodne volje. Najsi je ta x še tako majhen, 
ima neskončno vrednost [...]. Celo če statistika kaže, da v dani deželi najdemo 
toliko nezakonskih otrok, celo če v tem obrazcu A = a + x a vsebuje vse mo-
mente, ki pojasnjujejo, kako od tisoč mater dvajset, trideset ali več rodi zunaj 
zakona - sleherni primer ima svojo zgodbo, in vsaka je ganljiva in tragična, in 
med temi dvajsetimi ali tridesetimi nesrečnicami bo celo za eno samo težko 
pomisliti na to, da bi njen primer pojasnili z zakoni statistike. V obžalovanju 
in solzah svojih noči bo sleherna globoko prepričana, da ima v obrazcu A = a 
+ x drobceni x čezmerno težo, ki vsebuje vso moralno vrednost osebe.«31

Še na začetku XX. stoletja so dediči Leopolda von Rankeja, zbrani okrog Historische Ze-
itschrift (in Revue historique v Franciji), poudarjali pomembnost specifi čnih dogodkov in podvi-
gov slavnih mož. Periodizacija, malone vselej spletena okrog vladavin, je bila eden izmed števil-
nih načinov za personaliziranje nacionalne zgodovine: osemnajst volumnov Histoire de France 
depuis les origines jusqu'à la Révolution, objavljenih pod vodstvom Ernesta Lavissa med letoma 
1903 in 1911, je tako punktuiranih z impozantnimi liki Sullyja, Richelieuja ali Colberta.

3. Junak

Heroične, to je titanske uglašenosti so postale še posebej očitne na sredini XIX. stoletja. 
Večina zgodovinarjev je v nasprotju s pozitivističnim pojmovanjem zgodovine, temelječe na 
načelu nujnosti, pri človeku trdovratno poudarjala njegove ustvarjalne zmožnosti in njegovo 
dejavno silo. Vendar pa so se omejili na to, da so zahtevali pravice tistega, ki dela zgodovino 
(Mohameda, Danteja, Luthra); drugi, običajni smrtniki, so se morali zadovoljiti s kolektiv-
nim obravnavanjem. Načelo individualnosti je bilo mogoče uporabiti za vsa ljudstva in za 
vse nacije zahodnega sveta, ne pa za vse osebe. Za Rankeja je biografi ja postala pomenljiva 
le toliko, kolikor je »osebno življenje doseglo univerzalno zgodovinsko razsežnost.«32 Toda 
najbolj strasten interpret junaške biografi je je bil Carlyle, ki je nasprotoval tistim, ki so s tem, 
da so mu »jemali mero«, človeka spreminjali v »produkt njegove dobe« (s Helvetiusom na 
čelu), in trdil, da se edino veliki mož, izraz svobodne presoje, izkaže za zmožnega spopasti 
se s pasivno mnogoterostjo, jetnico potrebe: »Vse, kar trdno ugotovljenega opažamo, je 
zgolj [...] utelešenje misli, porojenih v duhu velikih mož.«33

31   J. G. DROYSEN, Historik. Vorlesungen über Enzyklpädie und Methodologie der Geschichte, izd. R. Hüner. München, R. 
Odenbourg, 1937, str. 406–407.

32   Cf. F. MEINECKE, »Leopold von Ranke«, Die Entstehung des Historismus... (govor z dne 23. januarja 1936, citirano po 
ital. prevodu, str. 499–513).

33   T. CARLYLE, On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History. London, Oxford University Press, 1974, str. 1 (1. 
izd. 1841).
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Danes, po polemiki zoper »historizirajočo zgodovino«, ki je iz biografi je naredila em-
blem tradicionalne in dogodkovne zgodovine,34 se nam utegne zdeti nenavadno, da so neka-
teri zgodovinarji XIX. stoletja lahko v biografi ji videli instrument, s katerim naj bi ušli fa-
sciniranosti z dejstvi. A je tako. Carlyle ni zaupal tistim, ki so trdili, da razumejo preteklost 
»z zbiranjem dejstev, kakor da gre za bisere v ogrlici«,35 in meril na skriti, globoki in temni 
kaos prihodnosti:

»Najbolj nadarjen človek lahko v serijo uredi svoje lastne vtise, zato njegovo 
opazovanje teži k temu, da bi bilo kronološko [...], medtem ko je bilo tisto, kar 
je bilo izvršeno, velikokrat izvršeno simultano: dejstva se ne spenjajo v niz, 
temveč se grupirajo. V pisni zgodovini ne tako kakor v doživeti zgodovini: 
dejanski dogodki niso preprosto zvezani drug z drugim, kakor so otroci in 
starši; noben dogodek ni sad nekega posebnega dogodka, marveč vseh pred-
hodnih in sedanjih dogodkov in se tudi sam kombinira z vsemi drugimi, da 
omogoči nastanek novega dejstva. Ta kaos bivanja, ki je neprenehoma dejaven 
[...], se reproducira na podlagi neštetih elementov.«36

Kronološki red je imel zgolj za videz. Njegov cilj je bil vrniti zgodovini prostornino. Iz 
tega so nastala nekatera zanimiva razmišljanja o zgodovinski pripovedi kot tridimenzional-
nem pisanju, ki naj bi jih nekaj desetletij pozneje ponovili v literarnem območju (denimo, 
André Gide v Les faux-monnayeurs): 

»Zgodovinar mora pisati tako rekoč v vrsticah; toda vsak dogodek je površina; 
v resnici je, če iščemo njegove vzroke, celo volumen: od tod temeljna in neod-
pravljiva pomanjkljivost v umetnosti Pripovedovanja, ki jo najboljši izmed nas 
lahko le bolj ali manj dobro odpravi.«37

»Puritanski videc« (kakor so ga imenovali sodobniki), ki se ni pustil ujeti kronološki 
zgodovini, je mislil, da je prva zgodovinarjeva kvaliteta sočustvovanje. Za zgled si je vzel 
kentavra Hirona: zgodovinar mora »jokati, se smejati, ljubiti, obupovati« hkrati s svojimi 
osebami.38 Vsaj glede tega je soglašal z Micheletom, ki je nekaj let pozneje na glas in krepko 
razglasil, da je izkopal »prekmalu pozabljene mrtvece«. Ljudje preteklosti so dajali privile-
girano priložnost za izjavljanje o zgodovini in za to, da se zgledujemo pri njej: »Zgodovina 
in zgodovinar,« je pisal, »se glede tega mešata [...]. Zgodovina namreč v napredovanju časa 

34   Cf. J. KONWITZ, Biography: the Missing Form in French Historical Studies. European Studies Review, 1976, letn. 6, 
str. 9–20.

35   T. CARLYLE, Sartor Resartus: la philosophie du vêtement, prev. Louis Cazamien. Pariz, Aubier, 1973, str. 324–325 (1. 
izd. 1893).

36   Id. »On History«, str. 257.
37  Id., Two Note-Books. New York, C. E. Norton, 1898, str. 124.
38   Cf. J. CABAU, Th omas Carlyle ou le Prométjée enchaîné. Essai sur la génèse de l'œuvre de 1795 à 1834. Pariz, PUF, 1967, 

str. 163.
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bolj dela zgodovinarja, kakor jo dela on. Moja knjiga me je ustvarila. Jaz sem njeno delo.«39 
Taka drža, ki je nasprotje objektivnega razumevanja, ki ga je v istem obdobju v Nemčiji za-
govarjal Ranke, je morala Micheleta privesti do tega, da je opredelil zgodovino kot mogočno 
moralno kemijo, »kjer se moje individualne strani spreminjajo v splošnosti, kjer moje splo-
šnosti postajajo strasti, kjer se moja ljudstva enačijo z menoj; kjer se moj jaz vrača oživljat 
ljudstva.«40 Carlyle, ki je bil manj od francoskih zgodovinarjev pripravljen dopustiti nujne 
izmenjave identitet v slehernem zgodovinskem delu, je kljub vsemu priporočal, da »junaka 
ne smemo zgolj presojati, temveč moramo vanj vložiti svoje lastno bitje.«41 Zdi se mu, da je 
simpatija edini način za to, da ne pomešamo cilja nekega življenja s »tistim, kar je bilo nje-
gov potek in izhodišče.«42 Carlyle je neprenehoma omenjal tveganje linearnosti: tako je to 
pripomnil leta 1841; utegnilo bi se zdeti, da se je Oliver Cromwell odločil, da postane lord 
protektor Anglije, ko je začel obdelovati močvirno zemljo v provinci Cambridge; vendar gre 
za radikalno spremembo dejstev, ki jo je ex post facto naredil neki operetni zgodovinar, ki je 
hotel iz zgodovine izbrisati upanja, razmere in negotovosti.43

Naključni in kaotični tok življenja, razkrit v razmišljanju o biografi jah, je Carlyla vodil 
v omejevanje načela nujnosti: nedvomno se prav na tej točki njegov junak najbolj oddalji 
od providenčnega človeka fi lozofov. Angleški zgodovinar se ni spraševal, kako lahko uni-
verzalni duh uporablja individue, temveč kako lahko posamični človek transcendira svet in 
igra kozmično vlogo. Medtem ko je Heglov zgodovinsko univerzalni individuum (Cezar 
ali Napoleon, ki je postal nesmrten na bojišču pri Jeni) nezavedno udejanjal obči cilj,44 so 
se vse Carlylove osebe odlikovale z intenzivno zmožnostjo razločevanja: niso bile zgolj sli 
univerzalne ideje, temveč preroki realnosti, bitja, ki so se zavedala razmerja sil in svoje kriv-
de (kakor v Ajshilovih tragedijah). »Kakšna katarza za ljudstvo Pigmejcev!«, je komentiral 
Ralph Waldo Emerson45 med svojim drugim potovanjem v Anglijo leta 1847. 

Podobne argumentacije v prid biografi ji so bile precej dvoumne, čeprav so bile na videz 
neomajne. Teh nekaj oseb iz preteklosti, ki so uživale osebno dostojanstvo, je imelo bolj 
malo človeškosti: zdelo se je, da gre bolj za duše kakor za ljudi, za resnične božanske prika-
zni. Carlyle je to konkretno prikazal: veliki možje so utelešali »velikansko, čezmerno esenco 
mišljenja«.46 Zanj je resnična umetnost biografi je segala precej onkraj tega, kar je pripadalo 
osebi, da bi osvetlila odnos, ki obstaja med individualno imaginacijo in vesoljem.47 Sicer pa, 
četudi se mu človeško življenje zdi podobno »nekakšnemu živinčetu-v-božjem«, so lahko, 

39  J. MICHELET, Préface de 1869, str. 14.
40  J. MICHELET, Journal. Pariz, Gallimard, 1959, letn. 1, str. 362.
41   T. CARLYLE, Metrical Legends of Exalted Characters, by Baillie. New Edinburgh Review, str. 402. O simbiotični kon-

cepciji biografi je pri Carlylu cf. J. CABAU, Th omas Carlyle ou le Promérhée enchaîné..., str. 131, 135, 162. 
42  T. CARLYLE, On Heroes, Hero-Worship..., str. 290.
43  Ibid., str. 290–291.
44  Cf. K. LÖWITH, Meaning in History..., pogl. 3.
45  R. W. EMERSON, English Traits, Representative Men and Other Essays. London, J. M. Dent, s. d. [1908], str. 162–163, 
169, 172.
46  T. CARLYLE, On Heroes, Hero-Worship..., str. 216.
47  Cf. J. CABAU, Th omas Carlyle ou le Prométhée enchaîné...
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ali bolje, morajo biti telesni aspekti odstranjeni, da je mogoče povzdigniti arhetipsko temo 
junaka (Napoleon na Sveti Heleni, upodobljen kot vklenjeni Prometej).48

Carlyle je želel z natančnim delom čiščenja, odstranjevanja sleherne telesne sledi doseči 
ta bistveni univerzum duha, kjer »misli in čustva ne morejo biti zaprti v sklenjeno polje 
osebnosti«.49 Njegov cilj je bil preseči zakon osebe, iz biografi je narediti »zdravilo, ki očisti 
oči egotizma«.50 Sleherno čaščenje junakov je temeljilo na odpovedi samim sebi, na pozabi 
osebe, in je merilo na univerzalnost, na tisti del zrcala, ki odseva neskončnost.51 Paradoks, 
zgolj navidezen, je jasno izrazil Emerson, ko je priznal, da nadvse občuduje junaka, »ki se 
je zmožen izničiti«.52

Tako depersonaliziran in iztelešen junak ni bil v nasprotju z duhom nemške klasične 
fi lozofi je. Prej je ponujal njeno novo verzijo: Carlyle je v junaštvu združil razpršene elemen-
te, ki jih je Hegel podredil zakonu.53 V zgodovini gre za ponavljajočo se skušnjavo. Aspi-
racija prometejske biografi je je totalnost: in tudi tedaj, kadar se ne opira na načelo nujnosti 
in kadar dopušča kaotični in naključni tok življenja, je njena podmena nedeljiva enotnost 
civilizacije.

4. Patološki človek

Ta junaška slavljenja preteklosti so bila v kontrastu s tem, kar se je malone ob istem 
času dogajalo v literaturi. Kakor je že zapisal Lorenzo Da Ponte, za velike evropske roma-
nopisce pripoved o nesrečnem starcu ni bila »manj zanimiva od pripovedi o porazu velikega 
generala in usoda posadke, ki je doživela brodolom, ne pomembnejša od usode njenega 
admirala«.54 Medtem ko je zgodovina upala, da bo še zmeraj lahko vodila dvojno knjigovod-
stvo o ljudeh, so literaturo čedalje bolj poseljevali običajni liki, nemara celo bolj nestabilni, 
manj navezani na en sam metafi zični cilj (od Flaubertovega Frédérica Moreauja do človeka 
iz podzemlja pri Dostojevskem). Zaostanek Klio je bil precejšen: junaštvo še danes vpliva 
na delo zgodovinarjev, ki se tega bolj ali manj zavedajo. Vendar niso vsi tako konservativni. 
Mestoma najdemo zanimiva znamenja, ki si zaslužijo pozornost.

Predvsem mislim na razmišljanja Jakoba Burckhardta. Baselski zgodovinar je z ironijo 
govoril o pretvarjanju številnih svojih sodobnikov, češ da so se otresli junaštva, in potr-
dil, da so veliki možje potrebni, da se »gibanje zgodovine lahko periodično znebi povsem 

48  Ibid., str. 137, 144.
49  R. W. Emerson, op. cit., str. 172.
50  Ibid., str. 168.
51  O teoriji zrcala pri Carlylu cf. J. CABAU, Th omas Carlyle ou le Prométhée enchaîné..., str. 95–106, 142, 143, 159.
52  R. W. EMERSON, op. cit., str. 164–170.
53  Cf. H. TAINE, L'idéalisme anglais. Étude sur Carlyle. Pariz, Germer Baillière, 1864, str. 93–110.
54   O besedilu L. DA PONTEJA, Memorie e altri scritti. Milano, Longanesi, 1971, cf. A. BATTISTINI, Lo Specchio di 

Dedalo. Autobiografi a e biografi a. Bologna, Il Mulino, 1990, str. 105. O procesu demokratizacije avtobiografi je cf. tudi J. 
STAROBINSKI, Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l'obstacle. Pariz, Gallimard, 1971.
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zunanjih in mrtvih oblik življenja, denimo modrujočega čvekanja«.55 Po Carlylovem zgledu 
je tudi on opredelil zgodovinsko veličino kot »zadnje soočanje med človekom časom«, dovolj 
skrivnostno, da je omenil ieros gamos (sveto poroko) in pri junaku prepoznal življenjsko silo, 
napetost, ki sta prej zmožni poustvariti obdajajoči svet kakor biti izraz ali utelešenje dobe.56 
Njegovo zagovarjanje veličine pa je bilo slej ko prej negotovo in navidezno. Lik junaka se mu 
je zdel neaktualen (moderna kultura lahko sproducira zgolj »napihnjeno mediokriteto«57 
in včasih celo ideološko prevaro, o katere dramatičnih človeških mejah molčimo): to je bil 
alibi za to, da obravnavajo »trpljenja neštetih individuov [...] s hladno ravnodušnostjo, češ 
da so »začasna nesreča««.58

S pojmom izjeme, smrtno skušnjavo dekadence, je bila obtožena ideja napredka. Ena 
izmed poudarjenih potez Burckardtovega razmišljanja - Burckhardt je sovražil »ošabno 
ščipanje fi lozofov po nosu«59 - je bilo njegovo zavračanje teodicej (še posebej Heglove), ki 
jim je postavljal nasproti svojo patološko metodo, temelječo na trpljenju ljudi. Individualna 
življenja so dokazovala, kako smešna in pretenciozna je bila »teorija naraščajoče zmožnosti 
za izpopolnjevanje«, ki je sedanjost enačila z napredkom:

»Človeški duh ni čakal leta, da bi dosegel polnost! Kar pa zadeva raziskovanje 
o »moral progresses«, pa jih rade volje prepuščam Bucklu, ki se naivno čudi, 
da jih [»moralnih napredkov«] sploh ni ugotovil, saj moralnega napredka ni 
mogoče aplicirati na eno obdobje, ampak zgolj na življenje individua. Že v 
antiki se je zgodilo, da se je kdo žrtvoval za bližnjega; nam se do danes ni 
posrečilo ravnati bolje.«60 

Zgodovini duha (in svobode), ki predvaja optimistične programe evolucije sveta, se 
potemtakem postavlja nasproti konkretna zgodovina, zakoreninjena v življenju, težka od 
protislovij, aporij in paradoksov: »naše lastno življenje«. Nestanovitnosti sveta, nerazložlji-
ve v luči metafi zičnih projektov, je bilo mogoče razumeti prek individualnih usod, zazna-
movanih s tesnobo svobode in krivde. Taka je temeljna intuicija patološke metode. Tako 
za Burckhardta kakor za Sörena Kierkegaarda je bil stalno središče zgodovine umrljivi 
človek, ki po navadi trpi, »človek s svojimi mukami, stremljenji in deli, tak, kakršen je bil, 

55   J. BURCKHARDT, Considérations sur l'histoire universelle, prev. Sven Stelling-Michaud. Pariz, Payot, 1971 (1. izd. 
1906).

56  Ibid., str. 235–275.
57   Cf. K. LÖWITH, Sämtliche Schriften. VII. Jacob Burckhardt. Der Mensch inmitten der Geschichte. Stuttgart, J. B. Me-

tzlersche, 1984, pogl. 2 (1. izd. 1936; cit. po ital. prevodu, Laterza, 1991, str. 55). O pesimističnem Burckhardovem pre-
roštvu cf. G. SASSO, Tramonto di un mito. L'idea di »progresso« fra Ottocento e Novecento. Bologna, Il Mulino, 1984, str. 
71–84; F. GILBERT, History: Politics or Culture. Refl exions on Ranke and Burckhardt. Princeton, Princeton University 
Press, 1990, pogl. 4 in 5.

58  J. BURCKHARDT, Considérations sur l'histoire..., str. 285.
59  Cf. K. LÖWITH, Jacob Burckhard..., pogl. 3 (citirano po ital. prev., str. 87).
60   J. BURCKHARDT, Considération sur l'histoire..., str. 34–35, 279, 282–283. Cf. tudi J. BURCKHARDT, Fragments 

historiques. Ženeva, Droz, 1965, fragment nº 84.
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je in zmeraj bo«.61 Ne človek previdnosti fi lozofov in niti ta romantična prevara, kakršna 
je junak, ampak prej neodvisen individuum, svoboden v svojem omejenem bitju, ki pozna 
in dopušča svojo odvisnost v razmerju do občih dogodkov sveta. Burckhardt je upal, da bo 
skozenj [skozi neodvisnega individua] presegel izvršena dejstva in odkril čustvene aspekte 
dogodkov. V nekem trenutku življenja se mu je pripetil »zelo čuden pojav«: ovedel se je 
nenadne razpustitve vseh golih zgodovinskih danosti in razumel, kako pomembno je delati 
na željah in imaginacijah ljudi.62

Tu je šlo za odločilno etapo celo iz narativnega zornega kota: patološki človek bi lahko 
oviral retoriko in uvedel vsaj nekaj elementov konkretnih zaznav. Glede tega ni nobene 
eksplicitne indikacije, toda Burckhardtova opažanja o italijanski umetnosti XVI. stoletja 
pojasnjujejo, kaj naj bi bila metoda zgodovinskega raziskovanja.63 Mislim predvsem na stra-
ni, posvečene omejitvi rabe metafore v renesančni umetnosti, v kateri je spontanost Camere 
dela segnatura postavljena nasproti alegoričnim pretiravanjem krajine pri Jocondi in subli-
mnim učinkom Sikstinske kapele. Po Burkhardtu je bil Leonardo še globoko prežet z ale-
goričnim duhom, Michelangelo, »človek usode«, pa je namenjal preveč prostora simboliki: 
Poslednja sodba je bila vse preveč prometejska tema, da bi bila zaželena, toda neka druga 
»velika pomanjkljivost« je izhajala predvsem iz odsotnosti vidne razlike med osebnostmi 
svetnikov, blaženih ali pogubljenih. Narobe pa je Rafael izumil točko popolnega ravnovesja 
med simbolizmom in zgodovino; slikal je z izjemnim realizmom, nasprotno od vulgarnosti, 
ki je bila v tem, da so »podali realno vse, kar obstaja, in vse, kar se dogaja«, ker je klasične 
teme očitno ločeval z namenom, da bi omogočil individualen pristop. S tem postopkom 
»dobi detajl tako silo, da nastopi kot glavni del; pa vendarle je čar celote v njegovi neskončno 
značilnejši lastnosti.«64

Sovražnost do alegoričnih in simboličnih pretiravanj prežema sleherno Burkhardtovo 
razmišljanje in verjetno je, da je celo na zgodovinskem območju pripisoval individualnim li-
kom zmožnost, da so razpustili ali vsaj omejili metaforične karakterizacije sveta.65 Človeške 
forme naj bi kakor pri umetnosti renesanse tudi pri rekonstituiranju preteklosti omogočile, 
da zgodovinskih dejstev ne bi obravnavali tako, kakor da gre za manifestacije moralnih sil, 
ki vodijo vesolje. Ločiti in individualizirati zgodovinsko snov ne pomeni nujno potapljati 
se v bežno. V času, katerega značilnost je bila »bitje-postalo-začasno«, ko so slavili zmago 
»aggiornamenti«, je Burckhardt iskal »eternizacije«: v tem, kar so ljudje kot individui in 
kot ljudstva mislili, hoteli in trpeli, je meril na tisto, kar je trajno in se ponavlja,66 to se pravi, 

61  J. BURCKHARDT, Considérations sur l'histoire..., str. 35, 275.
62  Cf. K. LÖWITH, Jacob Burckhardt..., pogl. 4 (cit. po ital. prevodu, str. 166).
63   Cf. H. WHITE, Metahistory. Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 1973, pogl. 4.
64   J. BURCKHARDT, Der Cicerone. Eine Einleitung, zum Genuß der Kunstwerke Italiens. Gesamtausgabe, Stuttgart, 

Deutsche Verlagsanstalt, 1929–34, letn. 3–4 (1. izd. 1855; citirano po ital. prev., Libri & Grandi Opere, 1994, str. 
979).

65   Cf. zanimiva opažanja o Burckhardtovi govorici, o njegovi popolni opustitvi retorike in njegovi naklonjenosti izrazom 
praktičnega življenja v K. LÖWITH, Jacob Burckhardt..., pogl. 2 (citirano po ital. prev., str. 51–84).

66  Ibid., pogl. 3 (citirano po ital. prev., str. 122–123).
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»ideal osebe, skrite najgloblje v sleherniku«.67 To stremljenje najdemo nekaj let pozneje v 
opusu Marcela Schwoba, ki si je prizadeval zajeti individua v poenotujoče načelo in ga pri-
trditi na idealno sliko v ozadju.68 Ker se je Burckhardt vselej opiral na svoja razmišljanja o 
slikarstvu kot na zgled za svoje pojmovanje zgodovinopisja, si lahko zamislimo, da je njegov 
načrt meril na Rafaelovo zmožnost sublimacije (na eksistenčno in ne moralno sublimacijo 
- kar je temeljna razlika v razmerju do Michelangela): »Kar prikazuje v svojih Madonah 
in Detetih Jezusih, sta ženska in otrok, znal je namreč ločiti značilno potezo od tega, kar je 
naključno, in večno od minljivega«.69

5. Človek-delec

Prav tako najdemo nekaj zanimivih razpravljanj o zgodovinski biografi ji v opusu Hi-
ppolyta Taina, ki je med svojimi študijskimi projekti leta 1878 naštel egiptovsko Aleksan-
drijo v III. stoletju po Kr., Beneško republiko med letoma 1520 in 1576, špansko zlato sto-
letje in kritični portret Voltaira - ker je šlo za XVIII. stoletje, je bil Voltaire edina tema, pri 
kateri se je ustavil zaradi njegovih »neznanih in globokih zmožnosti«.70 Kakor je poudaril 
že nekaj let prej, je treba čustva in ideje v njihovi raznolikosti opazovati »pri individuih sko-
zi različne dobe in rase ter se zgledovati pri pravem zoologu ali botaniku, ki jima življenje 
mineva v sestavljanju monografi j«. Za Taina se je morala edina zgodovina, ki kaj velja, opi-
rati na psihologijo, in ni bilo protislovja med posamičnim in splošnim. Njegovo izhodišče, 
je zapisal 19. decembra 1891, ni bila kaka ideja a priori ali kaka hipoteza o naravi, ampak 
eksperimentalno opazovanje: sleherni abstrakten pojem je moral biti izvzet in analiziran na 
podlagi posebne situacije ali konkretnega individua.71

»Znanstveni zgodovinar«, ki ga je občudoval Stefan Zweig, ni iskal junaka, še manj 
Prometeja. Prav narobe, zanimal ga je konkreten individuum. Sovražil je navado spreminja-
ti osebo v misijonarja previdnosti ali v simbol kake civilizacije, ki jo je imelo toliko zgodo-
vinarjev, in trdno je bil odločen, da poišče ljudi v njihovih delavnicah, pisarnah in domovih. 
Ker je bil prepričan, da je zgodovina privilegirano polje za analiziranje osebe, je skušal v 
njem analizirati človeka, ki živi in deluje, z njegovimi strastmi, navadami, njegovim glasom 
in njegovo fi ziognomijo, njegovimi gestami in šegami, kakor človek, ki smo ga pravkar sre-
čali na cesti.72

67  Ibid., pogl. 4 (citirano po ital. prev., str. 173–174).
68   M. SCHWOB, L’art de la biographie, predgovor k Vies imaginaires. Pariz, G. Charpentier & T. Fasquelle, 1896. O 

Burckhardtovem prizadevanju, da bi izdelal zgodovinske »slike«, ne pa »pripovedi«, cf. B. CROCE, La storia come pen-
siero e come azzione. Bari, Laterza, 1943, str. 97.

69   K. LÖWITH, Jacob Burckhard..., pogl. 2 (citirano po ital. prev., str. 59–60). Cf. J. BURCKHARD, Griechischen Kultur-
geschichte, Gesamtausgabe. Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlagsanstalt, 1929-34, letn. 8 (citirano po ital. prev., La Nuova 
Italia, 1955, letn. 1, str. 49), kjer eksplicitno razglasi, da hoče spoznati »večnega Grka« in precizira, da gre za »notranji 
lik, ne pa zgolj za dejavnik«.

70   H. TAINE, Pages choisies, izd. Victor Giroud. Pariz, Hachette, 1909, str. 42.
71  Id., Sa vie et sa correspondance. Pariz, Hachette, 1902–1907, letn. 4.
72  Id., Histoire de la littérature anglaise. Pariz, Hachette, 1863, letn. 1, str. V–VII.
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Z antianekdotično razsežnostjo biografskega raziskovanja, ki sta jo že bila zahtevala 
Carlyle in Burchardt (in si zamislila orjaško stratigrafi jo duha), je soglašal tudi Taine, ki 
je leta 1878 med banketom na Liceju Condorcet izjavil, da je potrebno »uganiti resnično 
zgodovino, zgodovino duš, globoko spremembo, ki jo doživljajo srca in duhovi glede na 
spremembe fi zičnega in moralnega okolja, kamor so potopljeni«.73 Tako je bil pojem dejstvo 
preobražen (zanj sta bila sanje in fantazija objektivna in konkretna podatka), ni pa bila več 
pomembna analiza samega dejanja, temveč vsega, kar je bilo pred njim. Kakor je zapisal v 
pismu, naslovljenem na Alexandra Dumasa, je poskušal mimo dvornih intrig in ideoloških 
debat zbrati premike čustva: 

»V tem trenutku poskušamo narediti v zgodovini nekaj podobnega temu, 
kar vi počnete v gledališču, reči hočem, uporabno psihologijo. To je precej 
težje od stare zgodovine, precej težje delo za avtorja in precej težje razumljivo 
za občinstvo. Toda navsezadnje so mehanizmi idej in čustev resnični vzrok 
človeških dejanj, politične parade so povsem drugotne. Če bi, denimo, v tem 
trenutku lahko v svoje zadovoljstvo skonstruiral mentalno stanje kakega jako-
binca, je vsa moja knjiga narejena; toda to je hudičevo delo.«74

Taina, na katerega so vplivale Cabanisove in Esquirolove raziskave o vezeh, ki združujejo 
fi zično in moralno, so še posebej zanimali materialni pogoji individualne psihologije, zato je 
hotel v moralni zgodovini uporabiti metode naravne zgodovine. Proces biografskega dojema-
nja spominja, je trdil, na seciranje teles. Sublimnemu in neskončnemu »jazu«, na katerega so se 
sklicevali romantiki, je bil nasproti postavljen droben delec, produkt, izdelek, najdba:

»Pravkar sem znova prebral Hugoja, Vignyja, Lamartina, Musseta, Gauti-
era, Sainte-Beuva kot tipe iz poetske plejade iz leta 1830. Kako so se vsi ti 
ljudje motili! Kakšno napačno idejo imajo o človeku in življenju! [...] Kako 
zelo znanstvena in zgodovinska izobrazba spremeni gledišče! Materialno in 
moralno sem atom v neskončnosti prostranosti in časa, popek na baobabu, 
poganjek, ki cvete na gromozanskem koralnjaku, ki zaseda ves Ocean, in ge-
neracija za generacijo nastopi in zapusti svoje neštete opore in vejevje pod 
valovi; to, kar sem, je prišlo do mene po deblu, po debeli veji, vejici, steblu, 
katerega konec sem; za trenutek sem iztek, površinska točka potopljenega 
paleontološkega sveta, fosilnega nižjega človeštva, vseh družb, postavljenih 
druga na drugo, ki so rabile za nosilec moderni družbi, Franciji vseh stoletij, 
XIX. stoletja, moje skupine, moje družine.«75

73  Id., Pages choisies..., str. 6.
74  Ibid., str. 40.
75  Ibid., str. 34–36.
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Taine je v tej perspektivi vztrajal pri konceptni pomembnosti vseh individualnih 
drobnjarij, ki jih je zaničeval Hegel, in namesto da bi zgodovinsko analizo utemeljil na 
uniformnih in povprečnih danostih, je raje iskal drobna dejstva in anekdote, »prærogative 
sententiarum, kakor je dejal Bacon, avtentične fragmente življenja, črpane naravnost iz 
življenja«.76 

Na začetku XX. stoletja so nekatere intuicije povzeli in proučevali prozopografski 
zgodovinarji. Prvi izmed njih, Sir Lewis Namier, je skušal odkriti objektivno resnico sko-
zi nekakšen pointilizem. Kakor je pripomnil Isaiah Berlin, je angleško-poljski zgodovinar 
trpinčil zgodovino, »zares delil in reduciral svoje danosti v drobne fragmente, nato pa jih 
znova sestavil z redko zmožnostjo imaginancije in sinteze«.77 V njegovem empirizmu je 
bilo nekaj globoko novatorskega: v skladu z revolucionarnimi idejami fi lozofov Dunajskega 
krožka, ki so uveljavili načelo preverjanja kot sredstva za boj zoper nedoločenost in meta-
fi ziko, je Namier hotel »odstraniti duhovni element iz zgodovine«.78 Ni zaupal fi lozofi ji 
zgodovine in niti zgodovini idej, prepričan pa je bil, da je pri razlaganju družbenih dejstev 
treba podrobno raziskati korenine individualnega vedenja - razlog, zaradi katerega je gradil 
zgodovino na podlagi psihologije in ne sociologije. Njegova metoda pointilistične analize 
je predvidevala ločitev družbenih fenomenov in miriade posamičnih življenj, ki jih je treba 
drugo za drugim znova sestaviti v širše skupke: cilj je bil »dobro poznati življenje tisočev 
individuov, mravljišče v celoti, videti, kako se kolone mravelj raztezajo v različne smeri, ra-
zumeti njihove povezave in korelacije, opazovati sleherno mravljo, pa vendar nikoli pozabiti 
na mravljišče.«79

Toda ideja, da bi fragmentirali realno, proučevali njegove cepitve, je bila pozneje po-
globljena zunaj zgodovinskega območja. Psihoanaliza se je prva zasukala proti pristopu 
v podrobnostih in ne v množici: Freud s tem, da je v drobtinice zdrobil kramo sanj, ni ne-
skončno majhnega pojmoval le kot nepogrešljiv indic, sled, ki omogoča znova najti obči 
smisel, temveč tudi kot »naddoločeno« vozlišče, v katerem konvergira precej motivacij in 
gonov.80 V istem trenutku so nekateri romanopisci notranjo realnost obravnavali kot telo, ki 
ga je treba anatomizirati, ali kot molekularno strukturo: André Gide ne poroča o življenju 
»po dolgem« v kronološkem pomenu, temveč »po širini, v globino«, medtem ko je Robert 
Musil zase izumil »zelo lepo ime gospod vivisektor«!81 Vsa sodobna literatura uveljavlja od-
sotnost enotnega smisla življenja, vrednote, na katero naj bi pripeli mnogoterost izkušnje, 

76  Id., Sa vie et sa correspondance..., letn. 4, pismo Franzu Brentanu, 13. marca 1891.
77   I. BERLIN, Personal Impressions, izd. Henry Hardy. London, Th e Hogarth Press, 1982, str. 82.
78  Ibid., str. 81. O Namieru cf. tudi Linda Colley, Lewis Namier. London, Wiedenfi eld & Nicolson, 1989.
79   L. B. NAMIER, »Th e Biography of Ordinary Men«, Skyscrapers and Other Essays. New York, MacMillan, 1968, str. 

46–47 (1. izd. 1931).
80   S. FREUD, Die Traumdeutung, Geasammelte Werke, izd. Anna Freud et al.. Frankfurt/Main, Fischer, 1961, letn. 2–3, 

str. 272–273, 451–452 (1. izd. 1899). O načelu naddoločenosti cf. tudi S. FREUD, Bruchstück einer Hysterie-Analyse, 
ibid., letn. 5. V zvezi s tem cf. tudi M. LAVAGETTO, Freud, la letteratura e altro. Torino, Einaudi, 1985, str. 155–162, 
215, 251, 383–387.

81   A. GIDE, Les Faux-Monnayeurs. Pariz, Gallimard, 1984, str. 184 (1. izd. 1925); R. MUSIL, Journaux, franc. prev. 
Philippe Jacottet. Pariz, Éd. du Seuil, 1981, I. del, zvezek 4, str. 24.
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in tako odkrije, da je človek otočje. Psihični pretres brez priredbe privede na prizorišče mi-
nimalne enote: oseba-človek, ki je dolgo živel bedno življenje, je prisiljen prepustiti prostor 
osebi-delcu.82

6. Norma in možnost

Kriza junaštva, ki jo je napovedoval Carlyle, je poslej dosegla skrajno točko. Menschen 
die Geschichte machen, ‘Ljudje, ki delajo zgodovino’, niso več prepričljivi in nemara ne več 
kredibilni. Junakova smrt pa zato še ni odstranila zahteve, naj bi preučevali individue. Da-
nes stava ne zadeva več velmoža (ta koncept je pregnan in včasih tudi preziran), temveč 
kateregakoli človeka. On je glavni cilj proučevanj ljudske kulture, del iz oralne zgodovine ali 
zgodovine žensk. Pot je v 60. letih XX. stoletja utrl Edward P. Th ompson, ki je v naspro-
tju tako s pravovernim marksizmom kakor s strukturalizmom vrnil osebno dostojanstvo 
poražencem iz preteklosti. Poslej je pojem izkušnje začel erodirati pojem strukture. Leta 
1976 se je Carlo Ginzburg skliceval na slavno vprašanje Bertholda Brechta (»Kdo je zgradil 
Tebe s sedmerimi vrati?«), da je dal besedo furlanskemu mlinarju iz XVI. stoletja; v letih, 
ki so sledila, so nekateri zgodovinarji zadevo stopnjevali: če se pri Menocchiu še kaže nekaj 
znamenj junaštva, pa so Martin Guerre, Giambatista Chiesa ali Jacques Louis Ménétra 
zares navadni ljudje.83

Ta demokratična preobrazba se je izkazala in se še izkazuje za delovno. Ta zborska 
biografi ja se bi morala potruditi, da bi izrazila mnogoterost izkušnje, ki jo je zahtevala 
Virginia Woolf, ko se je posmehovala navadi zgodovinarjev, da »upoštevajo šest ali sedem 
»jazov«, medtem ko jih ena oseba lahko ima na tisoče«.84 Dvojni prehod (h kateremuko-
li človeku in k mnogoteremu človeku) je že pred štiridesetimi leti jasno napovedal Lewis 
Mumford: »Novi subjekt«, je zapisal, »ima hkrati površino in globino: individuum tak, 
kakršnega so pojmovali nekoč, razumno, dosledno in premišljeno bitje, je bil kakor newto-
novsko vesolje; novi [...] se v določenih odnosih vede kot telesce v gibanju, v drugih pa kakor 
valovanje.«85 V tem stoletju so številni zgodovinarji poudarili pomembnost tega odlomka. 
Kljub temu so njihovi predlogi velikokrat ostali mrtva črka: sprejeti negotovosti preteklosti 
in se odpovedati simulakru individualne integritete je zapleteno podjetje. Za Havelocka 
Ellisa so bili članki v Dictionary of National Biography poseljeni z osebami, ki so »enake, 

82   Cf. G. DEBENEDETTI, Il personaggio uomo. Milano, Garzanti, 1970, str. 23; C. MAGRIS, L'Anello di Clarisse. Gran-
de stile e nichilismo nella letteratura moderna. Torino, Einaudi, 1984, str. 3–31.

83   Tukaj omenjam zgolj individue, ki jih je preučeval C. GINZBURG, Le fromage et les Vers. L'univers d'un meunier du 
XVIe siècle. Pariz, Flammarion, 1980 (1. izd. 1976); N. ZEMON DAVIS, Le Retour de Martin Guerre. Pariz, Laff on, 
1982; G. LEVI, Le Pouvoir au village. Histoire d'un excorciste dans le Piémont du XVIIe siècle. Pariz, Gallimard, 1989 
(1. izd. 1985); J.-L. MÉNÉTRA, Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra compagnon vitrier au 18e siècle, izd. Daniel 
Roche. Pariz, Montalba, 1982.

84   V. WOOLF, Orlando. Pariz, Gallimard-Flammarion, 1982 (1. izd. 1928).
85  L. MUMFORD, Th e Task of Modern Biography. English Journal, 1934, 23, str. 1–9.
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dekorativne, konvencionalne, lepo počesane, zlasti pa skrbno amputirane pod pasom«.86 Žal 
lahko to kritiko obrnemo proti biografskim spisom Andréja Mauroisa, Francisa Hacketta 
ali Emila Ludwiga (ki ga Benedetto Croce primerja z Guidom da Verona, »d'Anunziom za 
mojškre«,87 ki je bil v Italiji v modi v 20. letih XX. stoletja!). Sam Namier, velik Freudov 
občudovalec, nam je zapustil zelo naivne strani o napuhu, eleganci in individualizmu angle-
ških pairov [pair – angl. plemiški naslov].88

Zdi se mi, da proučevanje preteklosti še naprej privilegira aritmetično koncepcijo in-
dividua izpred psihoanalize in celo izpred Dostojevskega – koncepcijo, ki ponuja osebi-
človeku le eno alternativo: igrati vlogo zavestnega in koherentnega bitja ali pa vlogo kmeta 
na šahovnici nujnosti.89 Bitja, ki poseljujejo toliko knjig o zgodovini tega stoletja, se zdijo 
manj močna in manj odlična kakor njihovi predniki iz XIX. stoletja (Emerson bi jih obrav-
naval kot Pigmejce), a tudi oni so jetniki umetne enotnosti pomena. Udeležujejo se iste 
aritmetične usode: misliti s stavki, ki se končajo s piko, pri čemer je razlika njihova stopnja 
normalnosti. Medtem ko so bile slavne osebe pri Carlylu čisti izraz volje, se danes kažejo 
kot navadne, pasivne, predvidljive. V njihovi osebni integriteti ni več nič izjemnega, je zgolj 
serijski izdelek.

V tem smislu so Bourdieujeva razmišljanja o biografski iluziji skrajno pertinentna. Za-
preti življenje (kakor pogosto storijo zgodovinarji) v iskanju neverjetne enotnosti pomena 
izhaja iz neodpustljive naivnosti, in to tem bolj neodpustljive, ker literatura v tem stoletju 
ni prenehala razkrivati diskontinuirano in začasno naravo realnega (»Upira se mi narediti 
vsoto svojih vtisov«, je zapisal André Gide90). Vseeno se mi zdi, da utegne ta očitek, kljub 
temu da je slej ko prej temeljen, potegniti v drugo past. In to zaradi dveh razlogov. Najprej, 
nevarnost da bi padli v kronološko, dogodkovno zgodovino ne tiči v biografski zvrsti: ka-
kor sem se potrudila poudariti v prejšnjih vrsticah, družbene znanosti niso izdelale enega 
samega in edinega lika individua, biografska izjava pa ne teži vselej samodejno proti tradi-
cionalni obliki biografi je.91 Poleg tega se mi zdi sklicevanje na literaturo, takšno, kakršno 
so nam prikazali, le malo pertinentno, saj osebni primer nima enake funkcije v literaturi 
in v zgodovini, ne glede na to pa je Bourdieujevo kritično polje globoko drugačno od polja 
velikih romanopiscev z začetka XX. stoletja. Sociolog poskuša skozi svoj očitek homologi-
rati individualna vedenja in okrepiti normativne vezi, silo habitusa.92 Gide, Musil ali Valéry 

86   H. ELLIS, »An Open Letters to Biograpgers« (1896), Views and Reviews, A Selection of Uncollected Articles. London, 
Desmond Harmsworth, 1932, str. 98.

87   B. CROCE, Storia della storiografi a italiana nel secolo XIX. Bari, Laterza, 1947, str. 282. Cf. tudi W. NOTESTEIN, 
Retrospective Reviews: Recent British Biographies and Memoirs. American Historical Review, 1926, št. 32, str. 22–33; 
L. M. GELBER, History and the New Biography. Queen's Quaterly, 1930, str. 37.

88   Cf. kritike H. BUTTERFIELDA, George III and the Historians. London, Collins, 1957; in kritike J. H. PLUMBA, Th e 
Atomic Historian. New Statesman, 1969, 78, str. 141–143.

89   O mejah evklidovske mentalitete cf. F. M. DOSTOJEVSKI, Mémoirs écrits dans un souterrain. Pariz, Gallimard, 1864; 
slov. prev. J. Moder, Zapiski iz podtalja. Ljubljana, Karantanija, 1995.

90   A. GIDE, Cahiers de la Petite Dame. Cahiers André Gide, 1990, 10, str. 75 (16. april 1921).
91   Cf. O. SCHWARTZ, Le baroque des biographies. Les cahiers de philosophie, 1990, 10, str. 173–183.
92   Sicer pa se mi zdi, da Bourdieu tukaj daje še posebej prisiljujočo konotacijo habitusa, denimo glede na nekatere strani v 

Sens pratique (Pariz, Éd. de Minuit, 1980), kjer je analiziral način, kako je habitus manipuliran na individualni ravni.
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(da navedem le najbolj reprezentativne) so, prav narobe, kritizirali biografi jo z namenom, 
da bi poglobili variacije jaza: ko sta bila sprejeta fragmentizacija biti in razkosanje individu-
alnega pogleda, so skušali odkriti virtualno in hipotetično. V tem pomenu je mogoče iz nji-
hovih del potegniti zelo drugačen nauk od tistega, ki ga predlaga Bourdieu: to je, uporabiti 
jaz, da razbijemo skrajno koherenco zgodovinskega diskurza, se pravi, da se ne sprašujemo 
le o tem, kaj je bilo, o tem, kar se je zgodilo, ampak tudi o negotovostih preteklosti in o 
zgrešenih možnostih.

Najbrž moramo iskati razloge, zaradi katerih je zgodovinarjem težko izdelati individu-
alno mnogoterost, drugje. Koherentni človečki, potopljeni v trdno normo brez vrzeli, se lah-
ko včasih vpišejo v kritično sodbo o zgodovinski evoluciji (kakor v slavni »biografi ji« Pierra 
Rivièra, ki jo je priskrbel M. Foucault); toda večino časa so zgolj rezultat starega poklicnega 
pravila, ki zapoveduje ukoreninjanje osebe v njeno okolje. V nasprotju z biografi jo je literar-
na zvrst spokojno utemeljena na enkratnosti kakega življenja, zgodovina pa mora obnoviti 
razsežnejše družbeno in kulturno tkivo. Gre za temeljno načelo, ki pa so ga kljub temu veli-
kokrat mešali z načelom reprezentativnosti: kontekstualizacijsko delo je tedaj vznemirljivo 
podobno homologaciji statističnega vzorca. Globoki razlog te obsesije reprezentativnosti 
(ki jo je Jean-Claude Passeron opredelil kot »doksično odličnost«93) se jasno kaže v slavnem 
besedilu Maxa Webra, ki razčlenjuje razloček med »delujočimi« osebami kot »kavzalnimi 
elementi realne verige«, in »ravnodušnimi individui«, ki veljajo zgolj za spoznavni locus, 
ki omogoča zarisati značilnosti družbene skupine.94 Ko je »Pigmejcem« enkrat odvzeta 
zmožnost delovanja, njihova dramatična sila, da bi bili zgodovinsko zanimivi, so lahko le še 
tipični ljudje in blizu statističnega povprečja.95

Vsi tisti, ki so delali z biografskimi viri (intimnimi dnevniki, korespondencami, me-
moarji itn.) vedo, kako frustrirajoče je to iskanje normalnosti. To je seveda tisto, zaradi česar 
nas tako mika, da bi mehčali osebne usode: na navidezno neškodljiv način skušajo v zgo-
dovinarski praksi omejiti, to je popraviti egotistične elemente biografi je - to ravnanje spo-
minja na odstranjevanje individualnih idiosinkrazij, ki so ga zahtevali pozitivisti. V vsakem 
primeru pa osebna pričevanja obdržijo med raziskovanjem dokumentov in jih sprejmejo 
kot ilustrativne elemente (v vlogi zgleda za splošno argumentacijo).Ta so redko uporabljena 
pri dojemanju družbenih dejanj. To je »sendvičevski« paradoks (tako ga je označil Charles 
Firth, zgodovinar angleške državljanske vojne): malo konteksta, malo individualnega življe-
nja, in druga plast konteksta.96 Rezultat tega vsakdanjega cenzurnega dela je melanholičen: 
zgodovinski čas se pokaže kot nespremenljivo ozadje prizora, brez prstnih odtisov. Posebej 
pomenljiv zgled za to najdemo v francoski izkušnji z ego-zgodovino, ki odkrito prežene jaz 

93   Cf. J.-C. PASSERON, Biographies, fl ux, itinéraires, trajectoires..., str. 14.
94   M. WEBER, Kritische Studien auf dem Gebiet der Kultur wissenschaftlichen Logik. Gesammelte Aufsatze zur Wissen-

schaftslehre. Tübingen, J. C. B. Mohr, 1954, str. 215–290.
95   Cf. J. DOLLARD, Criteria for the Life History. New Haven, Yale University Press, 1932; J. LE GOFF, Comment écrire 

une biographie historique...; intervencija Rosaria Romea v A. ROSA, izd., Biografi a e storiografi a..., str. 38.
96   Cf. G. DAVIES, Biography and History. Modern Language Quarterly, 1940, str. 79–94. Cf. tudi O. HANDLIN, Th e 

History in Men's Lives. Virginia Quarterly Review, 1954, št. 30, str. 534–541.
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iz razmišljanja o preteklosti. Diskretnost v zvezi z njihovim osebnim življenjem, za katero 
so se odločili zgodovinarji, zbrani okrog Pierra Noraja – jasno pa jo je izrazil Georges Duby, 
ko je nenadoma izjavil, da »je« ni »moi«97 – je iz določenih zornih kotov hvalevredna, re-
ducira pa individualno življenje na curriculum vitæ, kot je zapisal Paul Valéry, »moč nekega 
duha je v rezultatu«.98

Gre za nasilno pohabljenje, ki ne povzroči le smrti junaka, ampak tudi smrt patolo-
škega človeka (ki ga je odkril Burckhardt), ki občasno spreminja svoje trpljenje v dejanje. S 
patološkim človekom izgine najgloblji pomen zborske biografi je: ponoven premislek vezi 
tako med deli kakor med deli in celoto. Ta zvrst biografi je ima (bi smela imeti) zgolj eno 
demokratično vrednost: njen resnični cilj je razmisliti o vsem tem, česar posplošitev ne more 
zajeti. Wilhelm von Humboldt je na to namignil, ko je izjavil, da čuti, da ga »ne vleče proti 
Enemu, ki naj bi bil celota, nov zmoten koncept, temveč proti enoti, v katero naj bi se vde-
lovali različni človeški prispevki«.99 Njegove besede napovedujejo konfl ikt, ki se v moder-
nem zgodovinopisju ponavlja in zoperstavlja totalnosti mnogoterost izkušnje. V nasprotju 
s Carlylom, ki je meril na celoto, je heterogena manjšina zgodovinarjev XIX. stoletja posku-
šala, nekateri pa skušajo še danes, olupiti zgodovinsko realnost, da bi preiskali njene vezi 
in njene posamične aspekte. Preseči hočejo navidezno kontinuiteto nastajanja, da bi opazili 
zastranitve, razpoke in naključja, a tudi potencialnosti preteklosti.

V taki perspektivi, ki jo je v zadnjih letih izdelala mikrozgodovina, ni potrebno, da 
individuum pomeni primer vrste; prav narobe, življenja, ki se oddaljujejo od povprečja, nas 
nemara privedejo do tega, da bolje razmislimo o ravnovesju med specifi čnostjo osebne uso-
de in celoto družbenega sistema.100 Bolj kakor tip je pomembna raznolikost. Edino mno-
štvo izkušenj omogoča obravnavanje dveh temeljnih razsežnosti zgodovine: konfl iktov in 
potencialnosti.

Medtem ko junaška biografi ja kot samoumevno postavlja harmonijo med posamičnim 
in občim (in, lahko rečemo, preprosto ekstenzijo kakor v sinekdohi), zborska biografi ja 
pojmuje ednino kot element napetosti: poslanstvo individua ni razodevati esenco človeštva; 
prav narobe, ostati mora posamičen in razkosan. Edino tako lahko prek različnih individu-
alnih gibanj, ki stremijo k navidezni homogenosti (na primer institucije, skupnosti ali druž-
bene skupine), razkrijemo konfl ikte, ki so vodili oblikovanje in graditev kulturnih praks: 
mislimo na normativne inercije in neučinkovitosti, a tudi na nekoherentnosti, ki obstajajo 
med različnimi normami, in na način, kako individui, ne glede na to, ali »delajo« zgodovino 
ali je ne »delajo«, oblikujejo in modifi cirajo oblastne odnose.101

97   P. NORA, izd., Essais d'ego-histoire. Pariz. Gallimard, 1987, str. 109–110.
98   P. VALÉRY, Cahiers (1894). Pariz, Gallimard, 1973, letn. 1, str. 323.
99   W. VON HUMBOLDT, Briefe, izd. W. Rössle. str. 243sq. Cf. tudi W. DILTHEY, Ideen über eine beschreibende und 

zerglidernde Psychologie, Gesammelte Schriften. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1924, letn. 5, str. 226–240.
100   Cf. G. LEVI, Les usages de la biographie. Annales ESC, 1989, letn. 44, št. 6, str. 1325–1336.
101   O tem problemu cf. S. LORIGA, Soldats. Un laboratoire disciplinaire: l'armée piémontaise au XVIIIe siècle. Pariz, Mentha, 

1991, str. 219–229.
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Glasovi patoloških ljudi niso vselej skladni in nimajo zmerom uniformne melodične 
strukture.102 Njihov kontrapunkt velikokrat prispeva k razkritju vseh teh dejanj, ki jih ome-
nja Tolstoj in ki bi jih epilog zgodovine rad odložil za vselej.103 Včasih lahko gremo prek 
dokončanih dejstev (prek raziskane, porabljene plati zgodovinske usode) in se vprašamo o 
tistem, kar je bilo mogoče, ali vsaj o napetosti med tem, kar je ostalo, in tistim, kar je bilo 
zamišljeno. Tukaj gre za zelo pomemben korak celo na narativni ravni. Pred več kakor dvaj-
setimi leti so zgodovinski diskurz primerjali s psihotičnim diskurzom104 (oba pozabljata 
zanikanja!). Začasne, meglene, negotove misli, ki so lastne patološkim ljudem, lahko nema-
ra ovirajo to trdilno skušnjavo, ki preži na našo disciplino, skušnjavo plehkosti zakona, ki 
hoče, da edino tisti, ki se je udejanjil, zares obstaja, in tako preteklosti vračajo kompleksen, 
nikakor ne linearen čas vsaj kot reminiscenco ali kot nostalgičen motiv. 

102   Cf. M. BAKHTINE, Problèmes de la poétique de Dostoïevsky, franc. prev. G. Verret. Lausanne, L'Âge d'homme, 1970; I. 
LOTMAN, Lidia Ia, Ginsburg, v B. A. Uspenskii, Th e Semiotics of Russian Cultural History. Essays, izd. A. D. Nakhi-
movsky in A. Stone Nakhimovsky. Ithaca-London, Cornell University Press, 1985, str. 67–94.

103   O Tolstoju cf. N. CHIAROMONTE, Credere e non credere. Bologna, Il Mulino, 1995, str. 43–82.
104   R. BARTHES, Le discours de l’histoire (1967), Essais critiques IV. Le Bruissement de la langue. Pariz, Éd. du Seuil, 

1984.
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Ian Kershaw

Hitler (1889–1936: Oholost): 
PREDGOVOR IN PREMIŠLJEVANJA O HITLERJU*1

(Prevedla Taja Kramberger)

Predgovor

Do pred nekaj leti nisem nikoli pomislil, da bom napisal Hitlerjevo biografi jo. Pred-
vsem so številne biografi je tega diktatorja, ki sem jih visoko cenil, že obstajale. Kot študent 
sem z neskončno očaranostjo prebiral zgodnjo mojstrovino Alana Bullocka in ko se je leta 
1973 pojavila nova biografi ja Joachima Festa, sem se ji nemudoma posvetil in občudoval 
njeno stilistično briljantnost.** Šele z začetnim odporom in s primerno skromnostjo v luči 
velikih dosežkov Bullocka in Festa sem si leta 1989 dopustil, da so me prepričali, da sem se 
lotil pričujočega dela.

Drugi razlog za omahovanje je v tem, da biografi ja v mojih intelektualnih načrtih ni 
nikoli nastopala kot nekaj, kar bi želel napisati. Če kaj, sem bil prej nekoliko kritično razpo-
ložen do tega žanra. Vse od mojih zgodnjih intelektualnih začetkov, sprva kot medievista, 
me je neprimerno bolj pritegnila socialna zgodovina kakor usmeritev k visoki politiki, da o 
osredotočenju na kakega posameznika sploh ne govorim. Ta nagnjenja sem še stopnjeval, 
ko sem se v 70. letih srečal s prevladujočimi – močno antibiografskimi – trendi v nem-
škem zgodovinopisju. Ko sem se tedaj preusmeril, da bi se posvetil raziskavam Tretjega 
rajha, so moje zanimanje pritegnila vedenja in obnašanja običajnih Nemcev v tem izrednem 
obdobju, ne pa Hitler in njegovo spremstvo.*** V svojih zgodnjih delih, ki so izšla iz mo-
jega sodelovanja pri pionirskem projektu »Bavarska«, pri katerem sem pridobil velikansko 
spodbudo, ki mi jo je nudil odlični mentor Martin Broszat, sem zasledoval te interese s tem, 

*   Prevod »Predgovora« (»Preface«, str. xi–xiv) in prvega poglavja z naslovom »Premišljevanja o Hitlerju« (»Refl ecting on Hi-
tler«, str. xix–xxx) iz knjige Iana Kershawa Hitler 1889–1936: Hubris (London, Penguin Press, 1998; nadaljevanje te mono-
grafi je predstavlja delo Hitler 1936–2000: Nemesis. London, Penguin Press, 2000). Ian Kershaw (r. 1943) je profesor moderne 
zgodovine na Univerzi v Sheffi  eldu in velja za enega največjih britanskih strokovnjakov za Tretji rajh. Med njegovimi deli velja 
omeniti Popular Opinion and Political Dissent in the Th ird Reich. Bavaria, 1933–1945. Oxford, London, 1983; Th e Nazi 
Dictatorship. Problems and Perspectives of Interpretation. London, 1985; Stalinism and Nazism: Dictatorships in Com Parizon 
(uredil skupaj z Moshejem Lewinom). Cambridge, 1997; Making Friends with Hitler: Lord Londonderry and the British Road 
to War. London, 2004. Tudi v nadaljevanju so opombe, označene z ateriskom, prevajalkine, tiste s tekočimi številkami pa so 
sestavni del izvirnega besedila Iana Kershawa. Včasih so prevajalkina pojasnila dodana tudi v oglatih oklepajih – op. prev.

**   Gre za BULLOCKOVO delo A Study in Tyranny, 1952, in za Festovo knjigo z naslovom Hitler, 1973.
***   V intervjuju za Guardian (5. junija 2007) Ian Kershaw kot enega od razlogov za preusmeritev študija iz medievistike v 

20. stoletje navaja naključno srečanje z nekdanjim nacistom v mestecu blizu Münchna, kjer je tedaj obiskoval tečaj nem-
ščine: »Bilo je vlažno nedeljsko popoldne in skušal sem navezati pogovor tako, da sem pripomnil, kako težko je moralo 
biti živeti tu v tridesetih letih. Rekel je: »To je bil najboljši čas. Če bi vi Angleži tedaj stopili na našo stran, bi uničili bolj-
ševizem.« Pogovor se je končal s stavkom: »Jud je gnida.« Bil sem šokiran. Nikdar prej nisem naletel na tako virulenten 
antisemitizem in razmišljati sem začel, kaj se je zares dogajalo v Nemčiji majhnih mest pod nacisti.«
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da sem raziskoval popularno mnenje in politična nesoglasja pod nacistično vlado, pa tudi 
Hitlerjevo podobo med prebivalstvom. Zaradi teh raziskav sem bil izpostavljen zgodovi-
nopisnim debatam o Hitlerju, ki so se v 70. letih odvijale Nemčiji. Toda kot ne-Nemec, ki 
so ga bolj zanimali recepcija Hitlerjeve podobe in vzroki njegove popularnosti kakor Hitler 
sam v svojih akcijah in vlogi, sem pravzaprav ostajal zunaj teh debat.

Zaznal pa sem, da se je ta odmaknjenost nekoliko zmanjšala, potem ko sem sodeloval 
na pomembni konferenci v Cumberland Lodge pri Londonu leta 1979, katere sem se ude-
ležil malone kot začetnik in ki so se je udeležili tudi številni nemški »veliki kalibri«, ki so 
pisali o Tretjem rajhu. Ti so slikovito ter z vznemirjujočo prepričljivostjo razkrili prepadna 
razhajanja med vodilnimi nemškimi zgodovinarji v zvezi z interpretacijo Hitlerjeve vloge v 
nacističnem sistemu vladanja. Doživetje te konference me je spodbudilo, da sem se še bolj 
poglobil v različne pristope nemškega zgodovinopisja, in me navdihnilo k objavi poročila, 
iz katerega je mogoče razbrati moje simpatije do »strukturalističnih« pristopov k nacistični 
vladavini, ki so onkraj in daleč od biografskih preokupacij z nacističnim diktatorjem.

Ironija v tem, da sem do pisanja Hitlerjeve biografi je naposled prispel, recimo temu, 
iz »napačne« smeri, torej ni zanemarljiva. Vsekakor pa sta me naraščajoče zanimanje za 
strukture nacističnega vladanja in prepad, ki sem ga zagledal v razhajanjih glede Hitlerjeve-
ga položaja v tem sistemu (če je to sploh mogoče imenovati »sistem«), neizprosno potisnila 
v večjo refl eksijo o človeku, ki je bil nepogrešljivo osišče in navdih vsega, kar se je zgodilo: s 
Hitlerjem samim. To me je tudi privedlo do razmišljanj o tem, ali nemara ne bi bilo mogoče 
izrazitih polarizacij v pristopih preseči z integriranjem v biografi jo, če bi jo napisal zgodo-
vinar »strukturalist«, ki bi se biografi je lotil s kritičnim očesom in ki bi, morda nagonsko, 
najprej zmanjšal vlogo posameznika v kompleksnem zgodovinskem procesu, ne pa je zvečal, 
najsi je bil posameznik še tako močan.

Kar sledi, je delo, ki skozi medij Hitlerjeve biografi je odseva poskus povezovanja oseb-
nih elementov z neosebnimi pri oblikovanju nekaterih od najbolj vitalno pomembnih pre-
hodov v vsej človeški zgodovini. Kar me je pri pisanju zanimalo bolj kakor nenavaden značaj 
človeka, ki je med letoma 1933 in 1945 imel v rokah usodo Nemčije, je bilo vprašanje, kako 
je bil Hitler sploh mogoč; ne zgolj, kako je ta človek, ki je bil na začetku najmanj primeren 
kandidat za visoko državno funkcijo, lahko pridobil oblast, ampak kako je zmogel to oblast 
razširiti, dokler ni postala absolutna, dokler niso bili feldmaršali brez vprašanj pripravljeni 
ubogati ukaze nekdanjega kaplarja, dokler niso visoko kvalifi cirani »profesionalci« in bistri 
umi na vseh področjih življenja klonili in se nekritično podredili samouku, čigar edina ne-
sporna nadarjenost je bila zbujanje nizkotnih emocij množic. Če odgovora na to vprašanje 
ne moremo v prvi vrsti pripisati atributom Hitlerjeve osebnosti, takšnim, kakršni so bili, 
potem ga moramo bržkone poiskati v nemški družbi – v družbenih in političnih motivaci-
jah, ki so sodelovale pri nastanku Hitlerja. Namen pričujoče študije je raziskati te motivacije 
in jih zliti s Hitlerjevim osebnim prispevkom k vzponu na oblast in k razprostranjenju 
oblasti do točke, od koder je mogel odločati o usodi milijonov ljudi.
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Koncept, ki mi je bolj kakor vsi drugi pomagal najti pot, da sem povezal sicer protislov-
ne pristope skozi biografi jo in pisanje socialne zgodovine, je pojmovanje »karizmatičnega 
vodenja« Maxa Webra; gre za pojmovanje, ki išče razlage za to nenavadno obliko politične 
dominacije v odjemalcih »karizme«, se pravi v družbi in ne v prvi vrsti v osebnosti predmeta 
njihovega čaščenja. 

Poskus, da bi se lotil nove Hitlerjeve biografi je, najsibo še tako drzen, je naletel na nove 
spodbude (pa tudi, priznati moram, na nekaj neodobravanj in potrtosti) z množičnim poja-
vom prvovrstnih akademskih raziskav o praktično vseh aspektih Tretjega rajha, še posebno 
po tem, ko sta izšli Festova – in še zlasti Bullockova – biografi ja. Če pogledamo nazaj, se 
zdi denimo presenetljivo, kako majhen del v teh zgodnjih biografi jah zasedata antijudo-
vska politika in geneza »dokončnega vprašanja«. Med razlogi za to je zagotovo težavnost 
pri defi niranju vpletenosti Hitlerja samega v »vijugasto pot do Auschwitza«. Vendar pa 
pomembni novi dosežki raziskav na tem področju obenem omogočajo in celo neogibno vo-
dijo k ponovnem oblikovanju ravnovesja, česar se je Marlis Steinert z najnovejšo biografi jo 
Hitlerja že lotil.

Čas za novo biografi jo je primeren ne zgolj zaradi količine sekundarne literature, am-
pak tudi zaradi dostopnosti primarnih virov o Hitlerju. Odlična izdaja Hitlerjevih govorov 
in spisov v več zvezkih, ki zajemajo čas med letom 1925, ko so znova ustanovili nacistično 
stranko, in letom 1933, ko je bil Hitler imenovan za rajhskanclerja, predstavlja izjemen 
akademski prispevek. To nam zdaj omogoča – skupaj z enako pomembno odlično izdajo 
njegovih govorov do leta 1924 – slediti razvoju Hitlerjevih idej, kakor jih je javno izražal, 
za vse obdobje pred njegovim vzponom na oblast. Drugi nepogrešljiv vir, ki ga je sedaj pr-
vič mogoče v celoti uporabljati v Hitlerjevi biografi ji, je dnevnik propagandnega ministra 
Josepha Goebbelsa, ki so ga v celoti odkrili šele pred kratkim; ohranil se je na steklenih 
ploščah (zgodnja oblika fotokopiranja) v nekoč nedostopnih državnih arhivih v Moskvi. 
Ob vsej potrebni previdnosti, s katero se moramo seveda lotiti Hitlerjevih pripomb, ki jih 
je Goebbels kot propagandni minister redno zapisoval kot besedilo, ki ga je namenil ka-
snejši objavi, se pravi, ki ga je pisal z namenom samopoveličevanja in zavoljo tega, da bi si v 
zgodovini zagotovil mesto visoko v nacističnem panteonu junakov, predstavljata tako nepo-
srednost kakor tudi pogostost komentarjev pomembni okoliščini, katerih vir je, kar zadeva 
vpogled v Hitlerjevo razmišljanje in dejanja, vitalno pomemben. Domnevno pomemben vir, 
ki so ga desetletja uporabljali kot avtentični vodnik po Hitlerjevih razmišljanjih in načrtih 
in katerega sta obilno uporabljala Bullock in Fest, je s tem odrinjen na stranski tir. Pogo-
vorov s Hitlerjem, dela Hermanna Rauschninga,****2tako nisem navajal nikjer, saj danes za 
ta vir velja, da je njegova avtentičnost tako majhna, da se mu je bolje v celoti izogniti. Tudi 
druge vire, zlasti memoarje, a tudi monološke »pogovore ob mizi« v zadnjih mesecih (t. i. 
Bunkergespräche), katerih nemški izvirnik ni nikdar ugledal luči sveta, je potrebno jemati s 
previdnostjo. Kombinacija Hitlerjeve prirojene molčečnosti in praznine njegovih osebnih 

****   V slovenščini je delo s tem naslovom izšlo leta 1987 pri Založništvu tržaškega tiska v Trstu v prevodu V. Blažiča (prva 
slovenska izdaja pa je bila natisnjena že leta 1940, prevajalec ni naveden).
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razmerij, njegovega nebirokratskega stila, skrajnosti v laskanju in sovraštvu, ki ju je zbujal, in 
apologetika oz. pohabe, ki so ju v memoarje in obrekljive anekdote vdeli ljudje iz njegovega 
spremstva po vojni, kažejo na to, da so kljub ohranjenim goram papirjev, ki jih je izbljuval 
vladni aparat Tretjega rajha, viri za rekonstrukcijo življenja nemškega diktatorja v več ozirih 
nenavadno omejeni, precej bolj omejeni kakor denimo viri pri Hitlerjevih največjih naspro-
tnikih, Churchillu in celo Stalinu.

Ni torej presenetljivo, da Hitler in nacizem veljata za trajno travmo nemške družbe in 
prav tako, čeprav na zelo drugačen način, za travmo milijonov žrtev režima. Toda Hitlerjeva 
dediščina pripada nam vsem. Del te dediščine je nenehna dolžnost, da si prizadevamo razu-
meti, kako je bil Hitler sploh mogoč. Samo skozi zgodovino se lahko učimo za prihodnost. 
In noben del zgodovine ni v tem oziru bolj pomemben od obdobja, v katerem je gospodoval 
Adolf Hitler.

Sheffi  eld/Manchester, aprila 1998
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Premišljevanja o Hitlerju

»Karizmatično vodenje so dolgo časa zapostavljali in se 
mu posmehovali, toda očitno ima globoke korenine in 
postane močna spodbuda, ko so vzpostavljeni ustrezni 
psihološki in družbeni pogoji. Voditeljeva karizmatična 
moč ni le gola fantazma, nihče ne more zanikati, da vanjo 
verjamejo milijoni.« 

Franz Neumann, 1942

Je bilo to stoletje Hitlerjevo? Zagotovo mu noben drug posameznik ni vtisnil glo-
bljega pečata kakor Adolf Hitler. Drugi diktatorji – najizraziteje Mussolini, Stalin in 
Mao – so se zapletli v osvajalne vojne, si podvrgli ljudstva in jih držali v oblasti, izvedli 
neizmerne nečlovečnosti in pustili svoj neizbrisen pečat v naravi dvajsetega stoletja. Toda 
vladanje nobenega od njih ni zaznamovalo ljudske zavesti zunaj njihovih lastnih dežel, v 
širnem svetu, kakor je to bilo pri vladanju Adolfa Hitlerja. V »obdobju skrajnosti«1 so bili 
tudi voditelji, ki so simbolizirali pozitivne vrednote stoletja, ki so utelešali vero v človeč-
nost, upanje prihodnosti. Roosevelt, Churchill, Kennedy, v novejšem času pa Mandela, bi 
bili visoko na seznamu takih osebnosti. Toda Hitler je zaznamoval stoletje globlje kakor 
sleherni od njih.

Hitlerjeva diktatura ima – v precej večji meri kakor Stalinova ali Maova – lastnosti 
paradigme dvajsetega stoletja. Na skrajen in intenziven način je med drugimi stvarmi izra-
zila totalno prilastitev moderne države, dotlej neslutene ravni državne represije in nasilja, 
manipulacijo medijev za nadzor in mobilizacijo množic, ki ji pred tem ni mogoče najti 
vzporednic, nezaslišan cinizem v mednarodnih odnosih, akutno nevarnost ultranaciona-
lizma in velikansko destruktivno moč ideologij rasne superiornosti ter skrajnih učinkov 
rasizma skupaj s sprevrženo uporabo modernih tehnologij in »družbenega inženiringa«. 
Predvsem pa je prižgala opozorilni signal, ki še vedno jasno sveti: prikazala je, kako naglo 
lahko moderna, napredna in kultivirana družba zdrsne v barbarstvo, ki doseže vrhunec 
v ideološki vojni, v osvajanjih s komaj predstavljivimi brutalnostmi in lakomnostmi, in v 
genocidu, kakršnemu svet dotlej še ni bil priča. Hitlerjeva diktatura je pomenila propad 
moderne civilizacije – nekakšen atomski udar znotraj moderne družbe. Pokazala je, česa 
vsega smo zmožni.

Pomembna vprašanja pa ostajajo še zmerom odprta. Kaj je bilo v tem katastrofi čnem 
procesu specifi čno za Nemčijo? Kaj je bilo specifi čno za to obdobje? Kaj je bilo del širše in 

1   Naslov mojstrske analize E. HOBSBAWMA, Age of Extremes. Th e Short Twentieth Century, 1914–1991. London, 
1994. [V slovenskem prevodu S. Knop et al., Čas skrajnosti: svetovna zgodovina 1914–1991. Ljubljana,  Znanstveno in 
publicistično središče, 2000.]
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bolj splošne evropske bolezni? Lahko vidimo v tem, kar se je zgodilo, produkt in potezo 
moderne civilizacije same? Ali ni nemara njen potencial še vedno nekje uspavan in ali se celo 
deloma ne prebuja v tem izteku stoletja? 

Dvanajst let Hitlerjevega vladanja je za vselej spremenilo Nemčijo, Evropo in svet. 
Hitler je eden izmed maloštevilnih posameznikov, o katerem je mogoče z absolutno goto-
vostjo reči, da bi bil brez njega potek zgodovine povsem drugačen.2 Hitlerjeva neposredna 
zapuščina, hladna vojna – Nemčija, razdeljena z Zidom, Evropa razdeljena z železno zave-
so, svet, razdeljen med sovražne velesile, oborožene z orožjem, ki bi lahko razstrelilo planet 
– se je končala šele pred desetletjem. Globlja zapuščina – moralna travma, ki jo je zapustil 
potomstvu – še ni minila.

Značaj stoletja, v katerem je na določen način prevladovalo njegovo ime, je v večji meri 
učinek vojne in genocida: Hitlerjevih znamenj. Ko se stoletje približuje koncu, se potem-
takem zdi pomembno znova – kolikor je le mogoče skrbno in na osnovi najnovejših aka-
demskih dognanj – premeriti sile, ki so Hitlerja omogočile in ki so oblikovale barbarstvo, 
katerega simbol in svarilo ostaja njegovo ime. Kar se je zgodilo pod Hitlerjevo oblastjo, se 
je zgodilo – pravzaprav, se je lahko zgodilo le – v družbi moderne, kultivirane, tehnološko 
napredne in pa visoko birokratizirane dežele. Le nekaj let po tem, ko se je Hitler postavil na 
čelo vlade, je ta sofi sticirana dežela v srcu Evrope stopila na pot, ki se je sprevrnila v apoka-
liptično genocidno vojno, ki je pustila Nemčijo in Evropo ne le razklano z železno zaveso 
in fi zično v ruševinah, ampak tudi moralno strto. To je še vedno potrebno pojasniti. Kom-
binacija vodenja, zavezanega ideološki misiji nacionalne regeneracije in rasne purifi kacije; 
družbe, ki v zadostni meri verjame v svojega Vodjo, da si sama prizadeva za dosego ciljev, 
za katere naj bi se boril on; izurjene birokratske administracije, zmožne še tako nečloveč-
nega političnega načrtovanja in implementiranja ali celo željne, da bi to počela: to je nekaj 
izhodiščnih točk. Vsemu navkljub pa je treba detajlno preiskati tudi to, kako in zakaj je to 
družbo Hitler lahko galvaniziral.

Bilo bi nadvse udobno, če vzroka nemške in evropske katastrofe ne bi iskali dlje od 
osebe Adolfa Hitlerja samega, voditelja Nemčije med letoma 1933 in 1945, čigar razgla-
bljanja osupljive nečlovečnosti so bila javno objavljena skorajda osem let preden je postal 
rajhskancler. Toda kljub Hitlerjevi veliki primarni moralni odgovornosti za to, kar se je 
zgodilo pod njegovim avtoritarnim režimom, bi bilo osebno obarvano pojasnilo veliko izo-
gibanje resnici. Lahko bi dejali, da nam je Hitler priskrbel klasično ilustracijo izreka Karla 
Marxa, da »ljudje delajo svojo lastno zgodovino, vendar ... v danih in vsiljenih razmerah«.3 
V kolikšni meri so te »dane in vsiljene razmere«, močna neosebna dogajanja onkraj nadzora 

2   Poizkus razmišljanja v nasprotju z dejstvi o tem, kako drugačna bi bila svetovna zgodovina, če bi se leta 1930 v avtomo-
bil, s katerim je potoval Hitler, zaletel večji tovornjak, je prispeval H. A. TURNER, Geißel des Jahrhunderts. Hitler und 
seine Hinterlassenschaft. Berlin, 1989. Nesrečo je opisal O. WAGENER, Hitler aus nächster Nähe. Aufzeichnungen eines 
Vertrauten 1929–1932, ur. H. A. Turner, 2. izd.. Kiel, 1987, str. 155–156.

3   K. MARX, Th e Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. Moskva, 1954, str. 10. [V slovenskem prevodu je delo prvič 
izšlo leta 1934 z naslovom Osemnajsti brumaire Louisa Napoleona, in sicer pri založbi Nova knjiga v Ljubljani; odtlej je 
izšlo več ponatisov in ponovnih prevodov, zadnji menda v prevodu Mirka Koširja leta 1974.]
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slehernika, oblikovale nemško usodo; koliko lahko pripišemo naključju, celo zgodovinski 
nesreči; kaj lahko prištejemo k dejanjem in motivom nenavadnega človeka, ki je v tem času 
vodil Nemčijo: vse to je potrebno raziskati. Vse je sestavni del preiskave, ki sledi. Preprosti 
odgovori niso mogoči.

Hitlerjeva biografi ja ni edini način, na katerega se je mogoče stvari lotiti.4 Ima pa po-
tencial – kakor tudi pasti –, ki ga ( jih) bodo, upajmo, pokazala naslednja poglavja. Vsak bi-
ografski pristop vsebuje potencialno nevarnost določene stopnje vživljanja v snov, ki zlahka 
zdrsne v simpatijo, nemara celo v skrivno ali delno občudovanje. Strani, ki sledijo, morajo 
pričati o tem, da sem se tej nevarnosti izognil. Morda je celo tako, da je tu vsestranska od-
bojnost večja ovira za razumevanje kakor morebitna simpatija.5 

Biografi ja vsebuje tudi naravno tveganje pretirane personalizacije kompleksnih zgodo-
vinskih dogajanj, pretiranega poudarjanja vloge posameznika v oblikovanju in odrejanju do-
godkov, neupoštevanja ali omalovaževanja družbenega in političnega konteksta, v katerem 
so se dejanja zgodila.6 Izogniti se tem pastem je bil pravi izziv že ob samem pristanku, da se 
spoprimem s to biografi jo. Predstavljal je spodbudo, da bi se Hitlerja lotil na nov način.

Bil pa je to tudi tvegan podvig. Konec koncev v literaturi o Hitlerju in Tretjem rajhu 
ni kakega primanjkljaja, večinoma je ta literatura visoko kvalitetna. Izjemen popis, narejen 
pred dobrimi petnajstimi leti, je obsegal prek 1500 naslovov.7 Eden od novejših poskusov, ki 
je skušal uravnovesiti interpretacije, pa je obsegal 120.000 del o Hitlerju.8 Osupljivo je, da 

4   Številne splošne analize Tretjega rajha v zadnjih letih so prispevale k pomembnim napredovanjem v sintetiziranju in 
interpretiranju velikanske količine detajlnih raziskav. Med njimi so: H.-U. THAMER, Verführing und Gewalt. Deutsc-
hland 1933–1945. Berlin, 1986; N. FREI, National Socialist Rule in Germany: the Führer State 1933–1945. Oxford/
Cambridge Mass., 1993 (razširjena angleška verzija sicer nemškega izvirnika, Der Führerstaat. Nationalsozialistische 
Herrschaft 1933 bis 1945. München, 1987); J. DÜLFFER, Deutsche Geschichte 1933–1945. Führerglaube und Verni-
chtungskrieg. Stuttgart/Berlin/Köln, 1922 (v angleščini: Nazi Germany 1933–1945: Faith and Annihilation. London, 
1996); K. WEIßMANN, Der Weg in den Abgrund 1933–1945. Berlin, 1995; K. P. FISCHER, Nazi Germany: a New 
History. London, 1995; in še zlasti dragocena interpretativna sinteza L. HERBSTA, Das nationalsozialistische Deutsc-
hland 1933–1945. Frankfurt na Majni, 1996.

5   Glej še vedno provokativni komentar W. SAUERJA, National Socialism: Totalitarianism or Fascism? American Hi-
storical Review, 1967–1968, št. 73, str. 404–424; tukaj 408: »V nacizmu se zgodovinar sreča s fenomenom, ki mu ne 
dopušča druge možnosti razen zavrnitve, ne glede na njegovo individualno stališče. Dobesedno ni nobenega glasu, ki bi 
bil vreden obravnave, če se v tem pogledu ne strinja ... Ali tako temeljito zavračanje ne implicira temeljnega pomanjkanja 
razumevanja?«

6   To je bila esencialna kritika prodorne ocene dela J. C. FESTA, Hitler: Eine Biographie. Frankfurt na Majni/Berlin/Du-
naj, 1973, ki jo je napisal H. GRAML, Probleme einer Hitler-Biographie. Kritische Bemerkungen zu Joachim C. Fest. 
VfZ, 1974, 22, str. 76–92. Graml meni (78, 84), da so problemi, ki jih zastavlja pisanje Hitlerjeve biografi je – integrirati 
zgodovino individua v analizo njegovega vpliva na nemško družbo –, »nerešljivi«. Ostro oceno v zvezi s Hitlerjevimi 
biografi jami na splošno je v sicer premišljenem in zanimivem pristopu k družbenim izvirom Hitlerjeve moči ponudil 
tudi M. KATER, Hitler in Social Context. Central European History. 1981, letn. 14, str.  243–272, zlasti 243–246. 
Manj pesimistično oceno je prispeval G. SCHÖLLGEN, Das Problem einer Hitler-Biographie. Überlegungen anhand 
neurer Darstellungen des Falles Hitler. Neue politische Literatur,  1978, letn. 23,  str. 421–434, ponatisnjeno v K. D. 
BRACHER, M. FUNKE in H.-A. JACOBSEN (ur.), Nationalsozialistische Diktatur 1933–1945. Eine Bilanz. Bonn, 
1983, str. 687–705.

7   G. SCHREIBER, Hitler. Interpretationen 1923–1983. Ergebnisse, Methoden und Probleme der Forschung. Darmstadt, 
1984, str. 13.

8  G. KNOPP, Hitler. Eine Bilanz. Berlin, 1995, str. 9.
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kljub temu obstaja le peščica izčrpnih, resnih akademskih biografi j o nacističnem voditelju. 
Interpretacije se, kakor je tudi pričakovati, močno razlikujejo.9

Odkar je Hitler v dvajsetih letih prvič stopil pod sij žarometov, so ga doživljali na 
različne in raznovrstne načine, ki so bili pogosto drug z drugim v nasprotju. Videli so 
ga, denimo, kot golega »povsem nenačelnega oportunista«, »oropanega vseh idej razen 
ene – nadaljnje širitve svoje lastne oblasti in nacionalne moči, s katero se je identifi ciral«, 
zaposlenega le z »dominacijo, preoblečeno v rasno doktrino« in vsebujočo nič drugega 
kakor »maščevalno uničenje«.10 V popolnem nasprotju s tem so ga prikazovali kot neko-
ga, ki fanatično izpeljuje vnaprej načrtovan in predpisan program.11 Bili so tudi poizkusi, 
da bi ga videli kot svojevrstnega sleparja, ki hipnotizira in uročuje Nemce, jih zapelje na 
krivo pot in v nered, ali da bi ga »demonizirali«, ga spreobrnili v mistično, nerazložljivo 
fi guro nemške usode. Nihče drug kakor Albert Speer, Hitlerjev arhitekt, nato minister 
za oboroževanje, v času Tretjega rajha diktatorju bliže kakor kdorkoli, ga je kmalu po 
vojni opisal kot »demonično osebnost«, kot »enega od tistih nerazložljivih zgodovinskih 
fenomenov, ki se v človeštvu pojavijo v redkih intervalih« in katerih »oseba določi usodo 
nacije«.12 V takem pogledu je tveganje, da mistifi ciramo to, kar se je zgodilo v Nemčiji 
med letoma 1933 in 1945, s tem da reduciramo vzroke nemške in evropske katastrofe na 
arbitrarno muhavost demonične osebnosti. Pri takem postopku za nastanek razdejanja 
ne iščemo vzrokov zunaj dejanj izjemnih posameznikov. Kompleksna dogajanja postane-
jo le gol izraz Hitlerjeve volje. 

9   Ključni prikaz daje Schreiber, op. cit., novejšo kritično in premišljeno presojo interpretacij, ki jih ponujajo Hitlerjevi 
biografi , je priskrbel J. LUKACS, Th e Hitler of History. New York, 1997. Glej tudi R. ROSENBAUM, Explaining 
Hitler. New Yorker, 1. maj 1995, str. 50–70. Za nadaljnje ocene različnih pristopov glej K. HILDEBRAND, Das Dritte 
Reich. München/Dunaj, 1979, str. 132–146; in I. KERSHAW, Th e Nazi Dictatorship. Problems and Perspectives of In-
terpretation, 3. izd.. London, 1993, 4.–6. poglavje. Zgodnje zgodovinopisne analize in poizkuse, da bi naslovili problem 
»Hitlerjevega faktorja«, so prispevali: K. HILDEBRAND, Der »Fall« Hitler. Neue politische Literatur, 1969, št. 14, str. 
375–386; in Hitlers Ort in der Geschichte des Preußisch-Deutschen Nationalstaates. Historische Zeitschrift, 1973, št. 
217, str. 584–631; W.-R. HARTMANN, Adolf Hitler: Möglichkeiten seiner Deutung. Archiv für Sozialgeschichte, 
1975, št. 15, str. 521–535; E. JÄCKEL, Rückblick auf die sogenannte Hitler-Welle. Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht, 1977, št. 28, str. 695–710; A. HILLGRUBER, Tendenzen, Ergebnisse und Perspektiven der gegenwärtigen 
Hitler-Forschung. Historische Zeitschrift, 1978, št. 226, str.  600–621; W. MICHALKA, Wege der Hitler-Forschung. 
Quaderni di storia, 1978, št. 8, str. 157–190, in 1979, 10, str. 125–151; J. P. FOX, Adolf Hitler: Th e Continuing De-
bate. International Aff airs,1979, str. 252–264; in W. CARR, Historians and the Hitler Phenomenon. German Life and 
Letters, 1981, št. 34, str. 260–272.

10   A. BULLOCK, Hitler: A Study of Tyranny, revidirana izdaja. Harmondsworth, 1962, str. 804. Bullock je kasneje 
popolnoma revidiral svoje zgodnje poglede (glej ROSENBAUM, op. cit., str. 67). Centralnost Hitlerjeve ideologije je 
povsem vključena v analizo A.  BULLOCKA, Hitler and Stalin. Parallel Lives. London, 1991.

11   Glej denimo komentar K. D. BRACHERJA, Th e Role of Hitler: Perspectives of Interpretation, v W. Laquerer (ur.), 
Fascism. A Reader’s Guide. Harmondsworth, 1979, str. 193–212, tukaj 201: »Zares je bil naposled pomemben Hitlerjev 
Weltanschauung in nič drugega, kar se vidi iz strašnih posledic njegovega rasističnega antisemitizma pri načrtovanem 
umoru Judov.« V domeni zunanje politike je programsko pogonsko silo Hitlerjeve ideologije najmočneje povdaril K. 
HILDEBRAND, Deutsche Außenpolitik 1933–1945 Kalkül oder Dogma?, 4. izd.. Stuttgart/Berlin/Köln, 1980, str. 
188–189. Notranjo koherenco Hitlerjevih idej je v celoti prvi ilustriral E. JÄCKEL, Hitlers Weltanschauung. Entwurf 
einer Herrschaft. Tübingen, 1969, razširjena in dopolnjena 4. izd., Stuttgart, 1991.

12   Cit. H. R. TREVOR-ROPER, Th e Last Days of Hitler, 3. izd., London, 1962, str. 46.
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Popolnoma drugačen pogled – ki se je ohranil le tako dolgo, dokler je bil del državne ide-
ologije, nato pa je izpuhtel, brž ko se je sovjetski blok, ki ga je podpiral, sesedel, je brez 
pomisleka zavračal sleherno pripisovanje pomembne vloge osebnosti ter s tem odrejal Hi-
tlerju le status agensa kapitalizma, nepomembneža v rokah interesa velikega podjetništva in 
njegovih voditeljev, ki so nadzorovali in premikali niti svoje marionete.13

Nekateri prikazi Hitlerja domala niso prepoznali nobenega problema v zvezi z ra-
zumevanjem ali pa so ga naglo zavrgli.14 Eden od pristopov je bil zasmehovanje Hitlerja. 
Opisati ga zgolj kot »lunatičnega« ali »pobesnelega manijaka« pomeni, da se odvrnemo od 
potrebe po razlagi, pri čemer seveda puščamo odprto ključno vprašanje: zakaj bi bila kom-
pleksna družba pripravljena slediti v brezno nekomu, ki je mentalno iztirjen, »patološki« 
primerek.15

Neprimerno bolj sofi sticirani pristopi so se spopadli okoli obsega, do katerega je 
bil Hitler dejansko »gospodar Tretjega rajha«, in celo tega, ali ga ne bi bilo nemara bolje 
opisati kot »šibkega diktatorja«.16 Je Hitler dejansko uveljavljal totalno, nezamejeno in iz-
ključno oblast?17 Ali pa je njegov režim temeljil na hidrasti »polikraciji« oblastnih struktur 
s Hitlerjem, na poročilih o njegovi nedvoumni popularnosti in na kultu, ki ga je obdajal 

13   Ta standardna poteza zgodovinopisja Nemške demokratične republike ni nikjer ujeta bolj izrazito kakor v delu W. 
RUGEJA, Monopolbourgeoisie, faschistischer Massenbasis und NS-Programmatik, v delu D. EICHHOLTZA in 
K. GOSSWEILERJA (ur.), Faschismusforschung. Positionen, Probleme, Polemik. Vzhodni Berlin, 1980, str. 124–155, 
ki je Mein Kampf (str. 141) videl v vlogi »pričevanja (Empfehlungsschreiben) velikim industrijskim magnatom (Wirt-
schaftskapitäne)«, o Hitlerju pa govoril kakor o »zvezdniškem agentu« (Staragenten) »najskrajnejših monopolistov« 
(Monopolherren) velikega kapitala. Popolna verzija te interpretacije je objavljena v delu W. RUGEJA, Das Ende von 
Weimar. Monopolkapital und Hitler, Vzhodni Berlin, 1983, kjer je Hitler omenjan (str. 334, 336) kot »ustrežljiva kre-
atura« (willfährige Kreatur) »podpornikov« (Hintermänner) iz velikega kapitala. Z ozirom, da je bila takšna podme-
na vgrajena v državno ideologijo, v Nemški demokratični republiki ni bila mogoča prav nobena Hitlerjeva biografi ja. 
Zgodovinarja, ki sta napisala edino splošno zgodovino nacistične stranke v času obstoja NDR (K. PÄTZOLD in M. 
WEISSBECKER, Geschichte des NSDA. Köln, 1981; izvirnik Hakenkreuz und Totenkopf. Die Partei des Verbrechens, 
Vzhodni Berlin, 1981), sta kasneje objavila personalizirano študijo nemškega diktatorja, ki je bila v prejšnji državi ne-
mogoča in v kateri sta izrecno poudarila (str. 589), da »fašistični voditelj ni bil nobena marioneta« (K. PÄTZOLD in 
M. WEISSBECKER, Adolf Hitler. Eine politische Biographie. Leipzig, 1995).

14   J. TOLAND, Adolf Hitler. London, 1976, delo na 1035 straneh, ki se začenja s komentarjem (str. xiv): »Moja knjiga 
nima nobene teze«. Delo H. HEIBERJA, Adolf Hitler. Eine Biographie. Berlin, 1960, je sicer bistveno krajše, se pa vse-
eno drži popisa Hitlerjevega življenja »od zibke do groba«, pri čemer manjka specifi čni interpretativni okvir. 

15   J. RUBENSTEIN, Hitler. London, 1984, str. 87; W. SCHWARZWÄLLER, Th e Unknown Hitler. Bethesda, Ma-
ryland, 1989, str. 9. Opis Hitlerja kot »bolne svinje« (kranker Schweinehund) v delu Guida Knoppa (Hitler. Eine Bilanz, 
str. 13) napotuje v isto smer, četudi ga uokvirja večstransko prizadevanje, da bi se resno spoprijel s problematiko razu-
mevanja Hitlerja.

16   Opisi so v delih N. RICHA, Hitler’s War Aims, 2 dela. London, 1973–1974 in H. MOMMSENA, Beamtentum im 
Dritten Reich. Stuttgart, 1966, str. 98 op. 25. Spopad teh interpretacij je preučil MANFRED Funke, Starker oder schwa-
cher Diktator? Hitlers Herrschaft und die Deutschen: Ein Essay. Düsseldorf, 1989. Glej tudi W. WIPPERMANN (ur.), 
Kontroversen um Hitler. Frankfurt na Majni, 1986; in I. KERSHAW, Nazi Dictatorship, poglavje 4.

17   Eberhard Jäckel se v svojih številnih publikacijah ni nikdar oddaljil od svojega stališča, da je bilo Hitlerjevo vladanje 
»monokracija« in »samodrštvo« (Alleinherrschaft). Glej npr. njegovo Hitler in History, Hanover, London, 1984, str. 
28–30; Hitler’s Herrschaft. Stuttgart, 1986, 2. izdaja 1988, str. 59–65; in še zlasti Das deutsche Jahrhundert. Eine histo-
rische Bilanz. Stuttgart, 1996, str. 164. Značilno argumentacijo zoper interpretacije, ki so slabile Hitlerjevo »monokra-
cijo« je prispeval K. HILDEBRAND, Monokratie oder Polykratie? Hitler' Herrschaft und das Dritte Reich, v delu G. 
HIRSCHFELDA in L. KETTENACKERJA (ur.), Der »Führerstaat«: Mythos und Realität. Studien zur Struktur und 
Politik des Dritten Reiches. Stuttgart, 1981, str. 73–97.
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kot njegova nepogrešljiva opora in komajda kaj več, pri čemer ni bil nič več kot propagan-
dist, kar je v svojem bistvu zmerom bil, ki je brez programa, načrta ali zamisli izkoriščal 
priložnosti, ko so se pojavile?18

Različni pogledi na Hitlerja niso nikoli bili zgolj zadeva zaprtih akademskih de-
bat. Imeli so precej širšo vrednost in daljnosežnejše implikacije. Ko so Hitlerja potiskali 
v ospredje kot neke vrste narobno kopijo Lenina in Stalina, tj. vodje, ki ga je paranoičen 
strah pred boljševističnim terorjem in razrednim genocidom motiviral, da je zagrešil rasni 
genocid, so bile implikacije jasne. Hitler je bil nedvomno zloben, a manj zloben od Stalina. 
Njemu je pripadala kopija, Stalinu izvirnik. Temeljni vzrok nacističnega rasnega genocida je 
bil sovjetski razredni genocid.19 To je bilo pomembno tudi tedaj, ko se je pozornost javnosti 
odvrnila od zločinov zoper človeštvo, za katere Hitler nosi odločilno odgovornost, in se 
obrnila k njegovim razglabljanjem o transformaciji nemške družbe. Ta Hitler se je zanimal 
za socialno mobilnost, boljša domovanja delavcev, moderniziranje industrije, za izgradnjo 
sistema socialnega skrbstva in za odpravo reakcionarnih privilegijev preteklosti, skratka, 
hotel je zgraditi boljšo, bolj sodobno, razredno manj zagrenjeno nemško družbo, pa naj so 
bile njegove metode še tako brutalne. Ta Hitler je bil, kljub svoji demonizaciji Judov in ha-
zarderskem vztrajanju, da se v neugodnih razmerah dokoplje do svetovne oblasti, »politik, 
čigar mišljenje in dejanja so bila precej bolj racionalna, kakor smo menili doslej«.20 Iz takšne 
perspektive je Hitlerja mogoče opazovati kot zlobnega, vendar pa z dobrimi nameni za 
nemško družbo – ali vsaj z nameni, ki jih je mogoče videti v pozitivni luči.21

A namen takšnih revidiranih interpretacij ni bil apologetski. Primerjava nacističnih in 
stalinističnih zločinov zoper človeštvo je imela namen, najsi je bil pristop še tako popačen, 
osvetliti strašansko okrutnost ideološkega konfl ikta v obdobju med vojnama v Evropi in gonil-
ne sile nemškega genocida. Upodobitev Hitlerja kot družbenega revolucionarja je poskušala 
razložiti, morebiti na nekoliko zgrešen način, zakaj je Hitler naletel na tako široko podporo v 
Nemčiji v času krize. Ni težko uvideti, da oba pristopa vsebujeta, četudi nenamerno, potencial 
za možno rehabilitacijo Hitlerja, s pomočjo katere bi ga, kljub zločinom zoper človeštvo, ki so 

18   Takšna interpretativna usmeritev najizraziteje izhaja iz številnih študij Hansa Mommsena in v nekoliko manjši meri iz 
študij Martina Broszata. Glej zlasti H. MOMMSEN, Hitlers Stellung im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, 
v delu Hirschfelda in Kettenackerja (ur.), op. cit., str. 43–72, in njegov krajši tekst Adolf Hitler als »Führer« der Nation, 
Deutsches Institut für Fernstudien. Tübingen, 1984; tudi M. BROSZAT, Der Staat Hitlers. München, 1969, in Soziale 
Motivation und Führer-Bindung des Nationalsozialismus. VfZ, 1970, št. 18, str. 392–409. 

19   Glej esej E. NOLTEJA Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus?, in Vergangenheit, die nicht vergehen will, v 
delu Historikersterit. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nazionalsozialistischen Judenvernich-
tung. München, 1987, str. 13–35, 39–47, in njegovo knjigo Der Europäiche Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus 
und Bolschewismu. Berlin, 1987, posebno str. 501–502, 504, 506, 517. 

20   R. ZITELMANN, Adolf Hitler. Eine politische Biographie. Göttingen, Zürich, 1989, str. 9; za popolno predstavitev 
Hitlerjevih govorov skozi več let, na katerih je slonela generalizacija gl. R. ZITELMANN, Hitler. Selbstverständnis eines 
Revolutionärs. Hamburg, Leamington Spa, New York, 1987. Glej tudi kritični pregled R. BOLLMUSA, Ein rationaler 
Diktator? Zur einer neuen Hitler-Biographie. Die Zeit, 22. september 1989, str. 45–46.

21   Tezo, da je bil Hitlerjev zavestni namen modernizacija Nemčije, je razvil Rainer Zitelmann v svojih esejih, »National-
sozialismus und Moderne. Eine Zwischenbilanz«, v delu W. Süßa (ur.), Übergänge. Zeitgeschichte zwischen Utopie und 
Machbarkeit, Berlin, 1990, str. 195–223, in Die totalitäre Seite der Moderne v delu M. Prinza in R. Zitelmanna (ur.), 
Nationalsozialismus und Modernisierung. Darmstadt, 1991, str. 1–20.



419
VOL. XII, Nº 1-2 (35/36), 2010

II. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
4. KONSTRUKCIJE BIOGRAFIJE: PISANJE DRUGEGA

povezani z njegovim imenom, vseeno lahko videli kot velikega voditelja 20. stoletja, kot tistega, 
ki bi, če bi le umrl pred vojno, lahko imel visoko mesto v panteonu nemških junakov.22

Vprašanje »zgodovinske veličine« je bilo v pisanju konvencionalnih biografi j pogo-
sto implicitno, še zlasti v nemški tradiciji.23 Hitlerjeva osebnost, katere osebne lastnosti 
– za razliko od njegove politične avre in vpliva – niso bile prav nič izborne, vzvišene ali 
plemenite, očitno postavlja takšno tradicijo na preizkušnjo.24 Izogniti se jim, je pomenilo 
namigovati, da je Hitler posedoval nekakšno »negativno veličino«; se pravi, medtem ko 
mu je manjkalo značajske plemenitosti in drugih lastnosti, ki se spodobijo za »veličino« 
zgodovinskih osebnosti, je bil njegov vpliv na zgodovino, čeprav katastrofi čen, nedvomno 
velikanski.25 Vrh tega lahko v »negativni veličini« vidimo še tragične konotacije; spod-
kopana mogočna prizadevanja in osupljive dosežke, nacionalno veličino, spremenjeno v 
nacionalno katastrofo.

Zdi se, da se je bolje povsem izogniti temi »veličine« (razen iskanja razumevanja, 
zakaj je toliko sodobnikov videlo »veličino« v Hitlerju). Tu gre za zgrešeno pot: napačno 
zastavljeno, nesmiselno, nepomembno in potencialno apologetsko. Napačno zastavljeno, 

22  J. FEST, Hitler (mehko vezana izdaja, 1976), str. 25.
23   Vloga posameznika, ki jo usmerja pojmovanje, da »možje delajo zgodovino«, je osrednja poteza nemške »historistične« 

tradicije, ki je imela tendenco k idealiziranju in heroiziranju zgodovinskih fi gur (zlasti Luthra, Friderika Velikega in 
Bismarcka) s poudarjanjem idej, namenov in motivov velikih osebnosti kot ogrodja zgodovinskega razumevanja. Celo 
ko je »veličina« poteptala konvencionalne moralne zakone, je veljalo, da obsega določeno neopredeljivo značajsko pleme-
nitost. »Na velikega moža ne moremo gledati, naj bo naše gledanje še tako nepopolno«, je zapisal britanski germanofi lski 
biograf Friderika Velikega Th omas Carlyle, ki sta ga cenila Goebbels in Hitler, »ne da bi od njega kaj pridobili. On je živ 
izvir svetlobe, ki mu je dobro in prijetno biti blizu ... ima naravno in izvirno doumevanje, možatost in junaško plemeni-
tost« (navedeno po Carlylovem prvem predavanju »On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History«, v delu F. 
STERNA (ur.), Th e Varieties of History. From Voltaire to the Present. London, 2. Macmillianova izdaja,  1970, str. 101). 
V zadnjih tednih Tretjega rajha si je Goebbels krajšal čas z branjem Carlylove biografi je Friderika Velikega in odlomke 
iz nje pripovedoval naprej Hitlerju, ki je – tako je ugotavljal minister za propagando – knjigo zelo dobro poznal (TBJG, 
II. 15, 384, 28. februarja 1945). 

24   Glej »estetske« pomisleke, ki jih FEST (Hitler, str. 19–20) precej bolj poudarja kakor moralne. Festov odgovor na vpra-
šanje, ki si ga je zastavljal Hitler (Hitler, str. 17): »Bi mu morali reči »veliki«?«, je torej ambivalenten. »Sleherna obrav-
nava osebnosti in kariere Adolfa Hitlerja bo še dolgo časa nemogoča brez občutka moralnega ogorčenja. Ne glede na to 
ima Hitler zgodovinsko veličino« ( J. FEST, On Remembering Adolf Hitler. Encounter, oktober 1973, 41, str. 19–34, 
tukaj 19). Festova biografi ja je bila napisana v času, ko je biografski žanr v Nemčiji prišel na slab glas kot del splošnega 
zavračanja historistične tradicije in njenega nadomeščanja z »strukturalistično zgodovino« in »zgodovinsko družbeno 
znanostjo« od 60. let naprej. Uvod v njegovo biografi jo zato vsaj deloma deluje kot zavestna strahopetna obramba 
pred sodobnim skepticizmom. Za težave, pred katerimi se je znašla biografi ja zaradi napredovanja »strukturalistične 
zgodovine«, gl. I. GEISS, Die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte: Zwischen Überbewerten und Verdrängen, 
in D. RIESENBERGER, Biographie als historiographisches Problem, oboje v delu M. Boscha (ur.), Persönlichkeit 
und Struktur in der Geschichte. Düsseldorf, 1977, str. 10–24, 25–39. Poskusi, da bi rehabilitirali biografi jo – a ne tisto 
»velikih mož« – kot del »družbene« in »mentalitetne« zgodovine, opazimo v delu A. GESTRICHA, P. KNOCHA in 
H. MERKEL, Biographie – sozialgeschichtlich. Göttingen, 1988.

  [Zelo zanimivo je, da Ian Kershaw mestoma ne omenja družbenega pozicioniranja nekaterih zgodovinarjev, ki jih nava-
ja, ampak išče razloge za njihovo delovanje pretežno drugje, tako tudi ne omenja, da je bil Joachim Fest deklariran kon-
servativni zgodovinar, čigar imaginarna struktura »estetizacije realnosti« seveda ni povsem zunaj zastavkov družbene 
reakcije, katere forma mentis je obenem podstat regresivnih režimov. Tudi drugače Kershawovo besedilo na več mestih 
kliče po epistemološki kritiki ali celo polemiki. – op. prev.]

25   J. FEST, On Remembering Adolf Hitler, str. 19, pojasnjuje, da izhaja tisto, kar je videl v Hitlerjevi »veličini«, pretežno iz 
dejstva, da »so stvari, ki so se v njegovem času zgodile v vsakem oziru in v vsakem detajlu brez njega nepredstavljive«.
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ker personalizira zgodovinski proces na skrajen način, saj se ne zmore izogniti teoriji 
»velikih mož«. Nesmiselno, ker je celotno pojmovanje zgodovinske veličine konec koncev 
jalovo. Zasnovano je na subjektivnem nizu moralnih in celo estetskih sodb, gre namreč 
za fi lozofsko-etičen koncept, ki ne vodi nikamor. Nepomembno zaradi tega, ker ne glede 
na to, ali na vprašanje o Hitlerjevi domnevni »veličini« odgovorimo pritrdilno ali odklo-
nilno, zgolj s tem ne pojasnimo ničesar o strašni zgodovini Tretjega rajha. In potencialno 
apologetsko zato, ker že s samo zastavitvijo tega vprašanja razodevamo določeno obču-
dovanje Hitlerja, naj bo to še tako skopo in naj bodo Hitlerjeve napake še tako velike; 
pa tudi zato, ker iskanje Hitlerjeve veličine s seboj domala avtomatično prinaša dejansko 
reduciranje vloge tistih, ki so neposredno pripomogli k njegovi vladavini – tistih dejavni-
kov, ki so jo vzdrževali, in tudi Nemcev samih, ki so mu dali tolikšno podporo – na zgolj 
statiste »velikega moža«.

Bolj kakor k temi »zgodovinske veličine« moramo našo pozornost usmeriti k dru-
gemu, neprimerno tehtnejšemu vprašanju. Kako naj pojasnimo, da je lahko nekdo s tako 
malo intelektualne nadarjenosti in družbenih navad, nekdo, ki zunaj političnega življenja 
ni bil nič drugega kakor prazna posoda, ki je bil nedostopen in nedosegljiv celo za ljudi 
v svoji bližini, nekdo, ki je bil, zdi se, nezmožen iskrenega prijateljstva, brez porekla, ki bi 
moglo napajati njegov visoki položaj, in celo bez sleherne izkušnje vladanja, preden je postal 
rajhskancler – kako je torej lahko nekdo tak imel tako velikanski zgodovinski vpliv, da je ob 
njem ves svet zadrževal sapo?

Morda je vprašanje vsaj deloma napačno zastavljeno. Za začetek, Hitler zagotovo ni 
bil neinteligenten, bil je ostrega uma, ki mu je stal ob strani njegov zelo dober spomin. S 
svojim hitrim razumevanjem problemov ni naredil vtisa le na svoje priliznjeno spremstvo, 
kar bi bilo pričakovati, ampak tudi na hladne, kritične, izkušene državnike in diplomate. 
Njegovo retorično nadarjenost so kajpak priznavali tudi njegovi politični nasprotniki. Med 
državnimi voditelji dvajsetega stoletja tudi zagotovo ni edini, ki je združeval to, kar lahko 
ocenimo kot primanjkljaje v značaju in plitvost intelektualnega razvoja z opazno politično 
spretnostjo in učinkovitostjo. To navajam, da bi se izognil pasti očitnega podcenjevanja nje-
govih sposobnosti, v katero se je ujela večina njegovih sodobnikov.

Razen tega se je poleg Hitlerja več ljudi skromnega porekla vzpelo do visokih služb. 
Napoleon je bil prvi, ki je to dosegel v modernem času, čeprav se je on vzdignil skozi ključ-
ne institucije vojske (v kateri se Hitler ni vzpel više od kaplarskega čina) in skozi izredno 
hrabrost in dosežke v vojaškem poveljevanju. Tudi intelektualno je bil neprimerno bolj na-
darjen in v osebnih razmerjih spretnejši od Hitlerja. V dvajsetem stoletju so se povečale 
možnosti, da so se ljudje, ki so bili po družbenem položaju outsajderji, se pravi zunaj druž-
bene in politične elite, mogli vzpeti na sam vrh državne oblasti. Toda kljub temu je takih 
primerov malo in so večinoma omejeni na obdobja političnih nemirov, ko vzniknejo med 
voditelji revolucionarnih gibanj (tako je bilo pri Stalinu, Mau in Castru), redkeje pa se po-
javijo v stabilnih demokracijah.
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Čeprav Hitlerjev vzpon iz domala popolne anonimnosti ni povsem enkraten, problem, 
ki ga Hitler predstavlja, vseeno ostaja. Eden od razlogov, zakaj Hitler velja za »uganko, ovito 
v skrivnostnost znotraj enigme« (če navedem Winstona Churchilla, seveda v docela dru-
gačnem kontekstu),26 je praznina njegove zasebne osebe. Bil je, kar je pogosto rečeno, enako-
vreden »neosebi«.27 V tej presoji se morda skriva element blagohotnosti, pripravljenost, da 
se zviška gleda na neizobraženega, ljudskega povzpetnika, ki mu manjka celovite osebnosti, 
na outsajderja z napol izdelanimi mnenji o vsem pod soncem, na nekultuviranega samoo-
klicanega razsodnika kulture. Črna luknja, ki reprezentira zasebnost posameznika, deloma 
izvira tudi iz tega, da je bil Hitler zelo zaprt, še zlasti v zvezi s svojim osebnim življenjem, 
družbenim zaledjem in družino. Molčečnost in nepristopnost sta bili potezi njegovega zna-
čaja, ki sta veljali tudi za njegovo politično obnašanje; bili sta tudi politično pomembni 
sestavini avre »junaškega« vodstva, ki jo je Hitler zavestno dovolil zgraditi, da bi intenziviral 
svojo skrivnostnost. A vsemu navkljub tudi po tem, ko navedemo vse kvalifi kacije, še vedno 
ostaja dejstvo, da je bilo Hitlerjevo življenje zunaj politike v veliki meri praznina. Napoleon, 
Bismarck, Churchill, Kennedy: vsi so bili izrazite osebnosti zunaj svojih javnih življenj. Plu-
tarhovo opažanje, »Ko usoda z zelo pomembnimi dejanji vzdigne nizkoten značaj, razkrije 
njegovo pomanjkanje vsebine,« so uporabili že za Stalina.28 V skušnjavi smo, da bi ga znova 
uporabili na Hitlerjevem primeru.

Biografi ja »neosebe«, nekoga, ki praktično nima osebnega življenja ali zgodovine zunaj 
tiste, ki jo narekujejo politični dogodki, v katere je vpleten, nalaga svoje lastne omejitve. 
Vendar pa ovire obstajajo le dotlej, dokler domnevamo, da je zasebno življenje odločilno za 
javno življenje. Takšna podmena bi bila napačna. Za Hitlerja ni bilo nobenega »zasebnega 
življenja«. Seveda je lahko užival v eskapističnih fi lmih, v dnevnem sprehodu do čajnice na 
Berghofu, v času, ki ga je preživljal v alpski idili, daleč od vladnih služb v Berlinu. Toda to 
so bile prazne rutine. Umika v sfero zunaj političnega, v globljo eksistenco, pa vseeno ni 
bilo, kar je pogojevalo njegove javne odzive. Ni šlo za to, da bi njegovo »zasebno življenje« 
postalo del javne osebnosti. Nasprotno: ostalo je tako skrivnostno, da so ljudje v Nemčiji 
za obstoj Eve Braun izvedeli šele po tem, ko se je Tretji rajh sesul v prah. Šlo je za to, da je 
Hitler »privatiziral« javno sfero.29 »Zasebno« in »javno« sta se popolnoma zlila in postala 
neločljiva. Hitlerjevo celotno bitje je bilo zajeto v vlogo, ki jo je odigral do popolnosti: v 
vlogo »Führerja«. 

26   Churchillova pripomba je bila njegova označba Rusije, ko je govoril o negotovosti sovjetskih akcij po radiu 1. oktobra 
1939 (W. S. CHURCHILL, Th e Second World War, letn. 1: Th e Gathering Storm, London, 1948, str. 403). Hvaležen 
sem Gitti Sereny, da me je oskrbela s to informacijo.

27   J. FEST, Hitler, str. 697–741, posveča poglavje »pogledu na neosebo« (Blick auf eine Unperson).
28   Navedeno v delu D. VOLKOGONOVA, Stalin: Triumph and Tragedy. London, 1991, str. xxvi. To je nekoliko svobo-

den prevod odlomka iz PLUTARHOVEGA dela Moralia (Loebova izdaja, letn. 4, London, Cambridge, Mass., 1936, 
str. 443 sq.), v katerem avtor brani hrabrost in vrlino Aleksandra Velikega. Richardu Wintonu sem hvaležen, da je zame 
našel ta odlomek.

29   Vpogled v to z izjemno prenicljivostjo ponuja zgodnja študija S. HAFFNERJA, Germany: Jekyll and Hyde. London, 
1940, str. 16. Za oceno te študije gl. H. MOMMSEN, Ein schlecht getarnter Bandit. Sebastian Haff ners historische 
Einschätzung Adolf Hitlers. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. novembra 1997.
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Naloga biografa na tej točki postane bolj jasna. Gre za nalogo, ki si ne prizadeva osre-
dotočiti se na Hitlerjevo osebnost, ampak odkrito in neposredno na naravo njegove oblasti 
(moči)***** – oblasti (moči) Führerja. 

Ta moč pa je le deloma izvirala iz Hitlerja samega. V večji meri je bila družbeni pro-
dukt – stvaritev družbenih pričakovanj in motivacij, ki so jih Hitlerju podeljevali njegovi 
sledilci. To pa ne pomeni, da akcije, ki jih je zasnoval Hitler sam, v kontekstu širjenja njegove 
oblasti v ključnih trenutkih niso bile odločilnega pomena. Toda vpliv njegove moči je treba 
videti predvsem v njegovi vlogi Führerja, ki je bila mogoča le skozi podcenjevanje, napake, 
šibkosti in sodelovanje s stranih drugih in ni izvirala iz kakih specifi čnih lastnosti Hitlerjeve 
osebnosti. Da bi razložili Hitlerjevo moč, se moramo potemtakem najprej ozreti na druge 
in ne na Hitlerja samega.

Hitlerjeva moč je bila neobičajna. Legitimnosti svoje oblasti (razen v izrazito formal-
nem pomenu) ni utemeljeval s svojim položajem strankarskega vodje kakor tudi ne s kakim 
drugim funkcijskim položajem. Izpeljal jo je iz tega, kar je sam videl kot zgodovinsko po-
slanstvo reševanja Nemčije. Z drugimi besedami, njegova moč je bila »karizmatična«, ne in-
stitucionalna. Zanašala se je na pripravljenost drugih, da v njem vidijo »junaške« lastnosti.30 
In dejansko so drugi v njem videli te lastnosti, nemara še preden je začel sam verjeti vanje.

Kakor je zapisal Franz Neumann, eden od najbriljantnejših sodobnih analitikov na-
cističnega fenomena: »Karizmatično vodenje so dolgo časa zapostavljali in se mu posme-
hovali, toda očitno ima globoke korenine in postane močna spodbuda, ko so vzpostavljeni 
ustrezni psihološki in družbeni pogoji. Voditeljeva karizmatična moč ni le gola fantazma, 
nihče ne more zanikati, da vanjo verjemejo milijoni.«31 Hitlerjevega lastnega prispevka k 
ekspanziji in učinkom njegove moči ne smemo podcenjevati. To kratko premišljevanje to 
poanto krepi. Vprašajmo se, ali je mogoče, da bi teroristično policijsko državo, kakršna se 
je razvila pod Himmlerjem in SS, zgradili brez Hitlerja na čelu vlade? Bi bila Nemčija pod 
drugim – čeprav avtoritarnim – voditeljem konec tridesetih let vpletena v splošno evropsko 
vojno? In ali bi pod drugačnim državnim vodstvom diskriminacija Judov (ki bi se skorajda 
zagotovo zgodila) kulminirala v tako temeljitem genocidu? Odgovor na vsako od teh vpra-
šanj bi nedvomno bil »ne«, ali vsaj »verjetno ne«. Kakršnekoli so že bile zunanje okoliščine 
in neosebne determinacije, Hitler ni bil zamenljiv.

Visoko personifi cirana oblast, ki jo je izvajal Hitler, je celo na bistroumne in inteligen-
tne posameznike – duhovnike, intelektualce, tuje diplomate, odlične obiskovalce – vplivala 
tako, da je Hitler nanje naredil vtis. Vsekakor jih večinoma niso nosila čustvovanja, podobna 

*****   V angleškem besedilu izraz power reprezentira oboje, moč in oblast. V nadaljevanju prevoda smiselno uporabljam en 
ali drugi izraz (včasih tudi oba, pri čemer je eden v oklepaju), ki se oba nanašata na power v izvirniku.

30   Gl. M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, 5. revidirana izdaja. Tübingen, 1972, str. 140 sqq. H.-U. WEHLER, 
30 January 1933 – Ein Halbes Jahrhundert danach.  Aus Parlament und Zeitgeschichte, 29. januar 1983, str. 43–54, 
tukaj 50, je izrecno priporočal uporabo koncepta »karizmatičnega vodenja« Maxa Webra kot interpretativnega modela, 
prek katerega je mogoče preseči globoke razkole v pristopu k zgodovinskemu problemu Adolfa Hitlerja. Gl. tudi G. 
SCHREIBER, Hitler. Interpretationen, str. 330.

31   Gl. F. NEUMANN, Behemoth: the Structure and Practice of National Socialism. London, 1942, str. 75.
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tistim, ki so bila izražena za gromko množico v münchenski pivski hali. Toda z avtoriteto 
rajhskanclerja v ozadju, z množicami, ki so ga občudovale, v zaledju, obkrožen z bliščem 
oblasti in obdan z avro velikega voditelja, ki jo je razbobnala propaganda, je bilo komajda 
presenetljivo, da so ga lahko tudi tisti, ki niso bili ne naivni in ne lahkoverni, doživljali kot 
človeka, ki naredi vtis. Moč je bila prav tako razlog, zakaj so njegovi pomočniki – podrejeni 
nacistični voditelji, njegovo osebno spremstvo, provincialni strankarski voditelji –, ki so se 
prej krčevito oklepali vsake njegove besede, aprila 1945, ko se je njegova oblast bližala kon-
cu, bežali kakor pregovorne podgane s potapljajoče se ladje. Skrivnostnost oblasti zagotovo 
pojasnjuje tudi to, čemu je toliko žensk (še posebej precej mlajših od njega) v Hitlerju, čigar 
oseba se nam zdi prava antiteza seksualnosti, videlo seksualni simbol, kar nekaj pa jih je 
zaradi njega tudi skušalo narediti samomor.

Zgodovina Hitlerja mora torej biti zgodovina njegove moči (oblasti); tega, kako se je 
do nje dokopal, kakšna je bila njena narava, kako jo je izvajal, zakaj mu je bilo dopuščeno, 
da jo širi prek vseh institucionalnih barier, zakaj je bil odpor zoper njo tako šibek. A to so 
vprašanja, ki jih moramo nasloviti na nemško družbo, ne le na Hitlerja.

Nobene potrebe ni, da bi zmanjševali Hitlerjev prispevek pri vzponu na oblast in 
pri izvajanju oblasti, izvirajoč iz vkoreninjenih potez njegovega značaja. Usmerjenost k 
cilju, neizprosnost, surovost pri odstranjevanju ovir, cinična spretnost, kockarski instinkt 
»vse ali nič« pri visokih stavah: vsaka od teh potez je pomagala oblikovati naravo njegove 
oblasti. Te značajske poteze so se spojile v nekem prevladujočem elementu Hitlerjevega 
notranjega gona: v njegovi brezmejni egomaniji. Moč (oblast) je bila Hitlerjev afrodizijak. 
Ta je osebi, ki je bila tako narcisistična kakor Hitler, ponujala smiseln izhod iz jalovosti 
zgodnjih let, kompenzacijo za vse globoko doživete neuspehe prve polovice njegovega 
življenja – bil je zavrnjen kot umetnik, družbeni bankrot, ki ga je privedel v dunajsko 
ceneno bivališče, leta 1918 se mu je ob porazu in revoluciji porušil svet. Zanj je bila moč 
vse. Eden od dojemljivejših opazovalcev je še pred porazom Francije leta 1940 takole 
komentiral: »Hitler je potencialni samomorilec par excellence. Nobenih vezi nima zunaj 
lastnega »ega« ... Je v privilegiranem položaju tistega, ki ne ljubi ničesar in nikogar razen 
sebe ... Tako si lahko drzne vse, da bi zadržal in povečal svojo moč ... ki edina stoji med 
njim in bližnjo smrtjo.«32 Pohlep po personifi cirani oblasti tako velikih razsežnosti je 
vključeval nenasiten apetit po ozemeljskih osvajanjih, ki se je razbohotil v vsemogočno 
tvegano igro – z zelo malo upanja na uspeh – za prevlado oblasti na evropskem kontinen-
tu in, kasneje, za prevlado oblasti na svetu. Neusmiljeno prizadevanje za vse večjo širitev 
moči ni trpelo nobenih umikov, mej ali omejitev. Še več, bilo je odvisno od nenehnega 
produciranja tega, kar je veljalo za »velike dosežke«. V pomanjkanju sleherne zmožnosti 
za omejitev je progresivna megalomanija neizogibno že vsebovala kal samouničenja za 
režim, ki ga je Hitler vodil. Prekrivanje s Hitlerjevimi lastnimi vrojenimi samomorilskimi 
tendencami je bilo popolno. 

32   S. HAFFNER, Germany: Jekyll and Hyde, str. 24. Pozno delo S. HAFFNERJA, Anmerkungen zu Hitler. München, 
1978, ostaja s svojimi sedmimi briljantnimi eseji ena najimpresivnejših študij nacističnega diktatorja.
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Čeprav je bila za Hitlerja moč vse, to ni bila moč zaradi moči same, izpraznjena vsebine 
in pomena. Hitler ni bil zgolj propagandist, manipulator, mobilizator. Bil je vse to. A bil je 
tudi ideolog neomajnih prepričanj – najradikalnejši radikalec kot eksponent notranje kohe-
rentnega (najsibo za nas še tako odbijajočega) »svetovnega nazora«, ki je svoj zagon in silo 
črpal iz kombinacije le nekaj ključnih idej, ki jih je integriralo pojmovanje človeške zgodo-
vine kot zgodovine rasnega boja. Njegov »svetovni nazor« mu je nudil zaokroženo razlago 
bolezni Nemčije in sveta, pa tudi to, kako jih ozdraviti. Svojega »svetovnega nazora« se je 
neomajno oklepal vse od zgodnjih dvajsetih let (1920) pa vse do smrti v bunkerju. Ta njegov 
»svetovni nazor« je bil dejansko utopična vizija nacionalne odrešitve, ne pa sklop srednje-
ročnih političnih taktiziranj. Vendar pa je poleg združevanja različnih strankarskih tokov 
nacistične fi lozofi je v svojem okviru v kombinaciji s Hitlerjevimi retoričnimi spretnostmi 
pomenil tudi to, da je Hitler kmalu postal praktično nesporen v sleherni točki strankarske 
doktrine.

Hitlerjevim ideološkim ciljem, njegovim dejanjem in njegovim osebnim vlaganjem pri 
oblikovanju dogodkov se je torej potrebno posvetiti nadvse resno. In vendar ne pojasnjujejo 
vsega. Preiskati moramo tako diktaturo kakor diktatorja;33 onkraj vladajočih struktur pa 
tudi družbene impulze, ki so podpirali diktaturo, ki so ji dajali dinamiko in jo oskrbovali s 
temeljnim konsenzom. Kar Hitler ni naredil, česar se Hitler ni lotil, kar pa so vseeno spro-
žile iniciative drugih, je za razumevanje usodne »kumulativne radikalizacije« režima prav 
tako pomembno kakor akcije diktatorja samega.34

Nova biografi ja Hitlerja tako zahteva nov pristop: tak, ki skuša diktatorjeva dejanja 
integrirati v politične strukture in družbene sile, ki so ustvarile razmere za njegov vzpon na 
oblast in za izvajanje oblasti, pa tudi njen nenavaden vpliv. Pristop, ki pri razlagi diktator-
jevega velikanskega vpliva posveča več pozornosti pričakovanjem in motivacijam nemške 
družbe (v vsej njeni kompleksnosti) kakor Hitlerjevi osebnosti, ponuja potencial za razisko-
vanje razširitve njegove oblasti skozi notranjo dinamiko režima, ki ga je vodil, in skozi sile, ki 
jih je sproščal. Ta pristop je strnjen v maksimi, ki jo je razglasil eden izmed nemških funk-
cionarjev leta 1934 – ki je na neki način priskrbel leitmotiv tega dela kot celote in naslov 13. 
poglavja –, da je dolžnost vsake osebe v Tretjem rajhu, »da prihaja Hitlerju naproti z delo-
vanjem, ki naj bo usklajeno s smerjo Hitlerjevih želja«, ne pa da čaka na ukaze od zgoraj.35 
Ta maksima je bila v praksi ena izmed gonilnih sil Tretjega rajha; skozi iniciative, usmerjene 
v prizadevanja, ki naj bi izpolnjevala diktatorjeve vizionarske namene, je Hitlerjeve ohlapno 
zasnovane ideološke cilje pretvarjala v realnost. Ključna je bila seveda Hitlerjeva avtoriteta. 
Iniciative pa, ki jih je odobraval, so najpogosteje izvirale od drugih.

33   To je v nasprotju z najavljenim ciljem Alana Bullocka (str. 13), ki stoji na začetku njegove merodajne biografi je: »Moja 
tema ni diktatura, ampak diktator, osebna moč enega moža«.

34   Za termin njegove implikacije gl. H. MOMMSEN, Cummulative Radicalisation and Progressive Self-Destruction 
as Structural Determinations of the Nazi Dictatorship, v delu I. Kershawa in M. Lewina (ur.), Stalinism and Nazism: 
Dictatorships in Comparison. Cambridge, 1997, str. 75–87.

35   Gl. op. 1 v poglavju 13 spodaj – za referenco tega dokumenta, ki je bil prvič objavljen (v angleškem prevodu) v delu J. 
NOAKESA in G. PRIDHAMA (ur.), Nazism 1919–1945. A Documentary Reader, 1983/4, letn. 2. str. 207.
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Hitler ni bil tiran, ki bi bil Nemčiji vsiljen. Čeprav ni nikoli dosegel večinske podpore 
na svobodnih volitvah, je bil – kakor njegovi predhodniki – legalno postavljen za rajhskan-
clerja, med letoma 1933 in 1940 pa je postal celo najbolj priljubljen državni voditelj na sve-
tu. Razumevanje tega pomeni spraviti na videz nespravljivo: personalizirano biografsko me-
todo in nasprotujoče pristope družbene zgodovine (s strukturami politične dominacije).36 
Hitlerjev vpliv je mogoče doumeti zgolj skozi obdobje, ki ga je ustvarilo (in ki ga je on 
uničil). Prepričljiva študija Hitlerja mora potemtakem biti istočasno v nekem smislu tudi 
zgodovina nacističnega obdobja.37 Čeprav biografi ja seveda ni edini možni pristop, ki bi 
ga mogli uporabiti, da bi dospeli do tako zastavljenega cilja, če je do njega sploh mogoče 
priti, je tu vendarle nekaj, kar moramo reči v obrambo neposrednega osredotočenja na lik 
Hitlerja – osebe, ki je nesporno igrala osrednjo, pogosto ključno vlogo v »razplamtevajočem 
se besnilu« Tretjega rajha.38

Noben pristop, s katerim bi dosegli vsestransko razumevanje fenomena nacizma, ki si 
ne prizadeva pravično oceniti »Hitlerjevega faktorja«, ne more računati na uspeh.39 Vendar 
pa taka interpretacija ne sme upoštevati le Hitlerjevih ideoloških ciljev, njegovih dejanj in 
njegovega osebnega vložka pri oblikovanju dogodkov, ampak jih mora istočasno umestiti 
v okvir družbenih sil in političnih struktur, ki so dopuščale, oblikovale in pospeševale rast 
sistema, ki je postajal vse bolj in bolj odvisen od absolutne personalizirane moči – s kata-
strofalnimi učinki, ki so iz nje izhajali.

Nacistični naskok na civilizacijske korenine je temeljna poteza dvajsetega stoletja. 
Hitler je bil epicenter tega naskoka. Toda bil je njegov ključni eksponent, ne njegov primarni 
vzrok.

36   Medtem ko je napetost med klasično biografi jo in družbeno (ali strukturno) zgodovino nedvomna, je nespravljivost 
med njima fi ktivna, če za ključni pojem preučevanja vzamemo »moč [oblast]«, zlasti še, če pristanemo na pogled enega 
od prominentnih socialnih zgodovinarjev, da je »moč [oblast] konec koncev ključni koncept študija družb« (T. JUDT, 
A Clown in Regal Purple: Social history and the Historians. History Workshop journal, 1979, št. 7, str. 66–94, tukaj str.  
72).

37   Gerhard Schreiber svoj izvrstni zgodovinopisni pregled različnih interpretacij Hitlerja sklene s pozivom, da se s po-
močjo pluralizma metod išče razumevanje diktatorja in njegovega režima – pri čemer v pojmovanju »karizmatičnega 
vodenja« vidi ponujeni okvir –, vsidranega v »prikazovanju nacionalsocialističnega obdobja« (G. SCHREIBER, op. cit., 
str. 329–335). Gl. tudi G. SCHREIBER, Hitler und seine Zeit – Bilanzen, Th esen, Dokumente, v delu W. Michalke 
(ur.), Die Deutsche Frage in der Weltpolitik. Stuttgart, 1986, str. 137–164, tukaj 162: »To, kar še vedno manjka, je inter-
pretacija Hitlerja, v njegovem obdobju, ki integrira vse bistvene komponente nacionalsocialističnega sistema, dopuščajoč 
– in razvijajoč, kjer je pač to potrebno – brez predsodkov znano pluralnost metodoloških pristopov«.

38   Za izraz gl. H. MOMMSEN, Hitlers Stellung, str. 70.
39   Kakor se je izrazil J. KOCKA (Struktur und Persönlichkeit als methodologisches Problem der Geschichtswissen-

schaft, v Bosch (ur.), Persönlichkeit und Struktur, str. 152–169, tukaj str. 165): »Vsako upoštevanja vredno pojasnilo 
nacionalsocializma se mora lotiti osebnosti Hitlerja, ki je ni mogoče reducirati zgolj na njene strukturne okoliščine«.
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