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PREDGOVOR

Veseli smo lahko, da je izsla nova izdaja postumnega in nedo-
kondmega.defa Marca Blc{,ha Apologija qodovine ali zgodoyi-

Vemo, da seje veliki zgodovinar, leta 1929 soustanovitelj revi-
je An^alcs (enai AMIes d histoirc Acononiquc .t so.iat" in da-
oss An mles Economies, 3oci6tas, Civilisanons)- ki se je morat v
vichyjskem obdobju skriri,ker je btlzid,, teta 1943 pridruzil parri-
zanski odpomiiki rme;i v Lyonu in so ga 16. junija 1944 v blizini
mesta ustrelfi Nemci. Bilje ena od Zrtev Klausa Barbieja.

Med papirjijr zapuslil nedokondano drlo o zgodovinsti mero
dologiji; napisal ga je ob koncu Zivljenja, ga nasto\1| Apotogija
qodovine it mn d^I 't tajsrarejsem osnurku podn^stov Kako detll
8odoinlrr in zaki; knjigo je leta 1949 naposted izdal Lucien
Febr.re z naslovom Apolrgija zgodovine ali qo.tovinaiev poktic.

Blochov najsta.ejsi sin Erienne Bloch nam ie daies dal novo
izdajo tega dela- Spoznal je narnrei, da je LucGn Febvre. aeprav
docela Fedan spominu na kolega in prijalelja, po eni strani vnesel
v besedilo, ki mu gaje zaupala drutna Blochovih, nekaj m sptosno
sicer drobnih sprememb, po drugi srrani si pa ni mogel pomagati s
starejso ureditvijo, od katereje Etierme Bloch ohranil dva rokopisa,
karerih pomen se mu je rakoi po vojni rn oierovi smni izmatrnil.
Tukaj sta torej objavljeni prva uredirev in cetotna raztiaica besedi,
la kakor ga je izdal Lucien Febvre- Dodanib je nekaj dopolnitev,
ki naj boljae osvetlijo namen dela in razmere, v kaksnih je bito
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APOLOCUA ZGODOVNTJ ALI ZCODOVINARJEV POKLIC

oblikovano in urejeno. Ze svoj aas je italijanski zgodovinar M,
Mastrogregori v ilanku. objavljenem vAndftr lera t989. zvesto in
popolno opisal zgodovino rokopisov po letu 1945. Nanj se opira
tudi Etienne Bloch v svojem uvodu.

Za predstavitev nove izdaje, kije pred nami, se moram zahvali-
ti prijateljstvu in zaupanju Erienna Blocha ter prijaznosti zatoibe
Armand Colin, zaloZnice prve izdaje in izdajarelj;ce Ardlol:

. Ne mislim sevedana novo napisati zgodovine rckopisa. saj sta
jo napisalain dobro napisala:e M. Mastrogregori in Etienne Bloch
v priaujodi izdaji, in ne mislim rudi raziskovati sprememb, kijihje
v prejSnjo ureditev vnesel Lucien Febwe in o katerih se tudi Eti-
ennu Blochu ni zdelo vselej potrebno, da opozori nanj€ v tej izda-
ji- Se manj se ne mislim spusiati v poglobljeno obravnavo, kakr*no
bi sipomembno besedilo sicer zasluzito. Tudi primeialno raziska
vo med prvo in zadnjo ureditvijo prepuSdam drugim, pri demer bi
bilo treba uposrevari 5e vmesni osnulek, ki ni bil, kolikor mi ie
znano. nikoli dokonlno urejen. Prav ralo se ne mislim loriri naarme
raziskave besedila in ga primerjati s starejlimi, ler^ t94-4Ze otiav-
ljenimi ali ie ne objavljenimi Blochovimi deli. Kljub temu bi bilo
seveda pomembno ugotoyirt, 

^ll 
ie Apologija Aodovine le iz<]'],ti-

kovanje metodologije. kakorjoje sicer uporabljal pri svojem detu,
ali pa zaznamuje novo stopnjo v njegovih razmistjanjih in nadrrih.
Izogniti se naposled mislim rudi dolgotrajnemu raziskovanju
primerjav med Blochovim besedilom in drugimi merodotoikimi
besedilj s konca 19. in z zadetla 20. stolelja 5e zlasri primerjave s
slavnim Largloisovim in Seignobosovim Uvo.lom v $odovinske
itudije Ihtroduction auc etudes histoiquesl iz Ieta | 90 | ; navzlic
spostovanju do obeh zgodovinarjev, svojih udireljev, ga ima namred
sam Marc Bloch, kakor nam o tem prida prva opomba v njegovem
rokopisu (glej opombo na str 43). za svoje popolno nasprotje. To
pad ni nikakino presenedenje, saj so bili Ardri ;e od svoje usta-
novitve naprej v pryih vrstai v boju pmti zamisli zgodovine, kalor
staJo opredelila Langlois in Seignobos.

KerMarcaBlocha, Zal, nisem mogel poznati in sem tako po sili
postumni udenec velikega zgodovinarja, karerega knjige in misli so
mi pri zgodovinskem uku in poaerju pomenile in mi !e zmercm
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pomenijo najvea, in ker sem imel Cast, da sem po zaslusi Femanda
Braudela. velike€adedica Luciena Febvra in Ma_rca Btiha. oo:rat
Ieta f969 sourednit Analov. bom poskuiat na prihodnjih \rraneh
kratko malo izraziti obdutke zgodovinarja iz leta 1993. ko sledi
izroaifom Marca Blocha in Analov in jim poskusa ostlri /vesl,
kakorje zvestobo razumelsam Marc Bloch in v omenieni oDombi
poka?al, da zvestoba pad ne rzkljuauje kriricnocli p;sku:;l bom
ledal ugotoviti, kaj je pomenilo Blochovo besedilo v sploinem
okviru zgodovinopisja in 5e zlasri francoskega zgodovinopisja v
leru 19,14 in kaj pomeni ae danes.

Opomdl bom potemtakem na tisto. kar se mi v tako imenovani
>dokonini( ureditvi zdi najpomembnejie: pri tem se ne bom
spustal v vprasanje, kako se je po vrsri spreminjata zgradba
osnutkov in ureditei ampak bom sledil zgolj zadnji ureditvi.

Ceprav torej ne bom primerjat obeh urcditev, bom vendarle
navrg€l nekaj misli o osnutku prve uredirve, saj se mi zdi, daje v
njej boljie izrazeno tisro, kar je Marc Bloch. ko je zasnoval pri-
Cujoie delo, zares horel povedati o 7_godovini- Zato najprej k;tek
ra.,,mislek o prvem vzgibu Blochovega poaetja.

. Nasfov in podr'aslo\. Apoloqija 8odovin? ati knLo d?ta .Bo
dovinar in zakaj, dobroizrazau Blochov namen. Delo je nanuet v
prvi vrsti obramba zgodovine. Obramba pred odkririmi, v knjigi
omenjenimi napadi. Se posebrj pauta Valeryia. pa rudi pred !rvar,
nrm a||  mogocrm mzvoJem znanstvene vednost i ,  k ier bi  bi la
zgodovina f'olisnjena.na obrobje ali ceto i,,rinjena. Mogoie bijo
rad ub'ranil rudi pred;godovina4i, ki. po njegovem. miitijo. dali
sluzuo. paji v resnici Skodijo. ln naposted. in to je po mojem ena
najmoi'nejsih potez v knjipi. poskusa polepnili tocnico med /go-
dovrndrjem in sociologi  al iekonomist i :  nj ihova misel je, ,anj  \ icer
pomembna, vendar obenem tudi nevama za zgodovinsko vedo.
Tako ie. kor bomo videli" z E. Dur$eimom ati F. S;miandom.

Dokondni podnaslov, Za, dovharjev poktic, ki je w':.ezno na-
domestil prvi podnaslov, opozarja na drugo Blochovo prizadeva,
nje: opredeliti zgodovinarja kor dloveka svojega poklica, raziskari
niegovf delovne navade in znanstvene citje, in sicer. kot bomo
v'del i .  tudionkraisame znanost i .  V nastovu tepa sicer nr.  ,z besed i ,
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iaje pa lepo vidno, da Marcu Blochu ne gre zgolj za opredelitev
zgodovine in zgodovinarjevega poklica, ampal bi rad tudi nakazal,
kaj naj bi bila ,/godovina in lato na' dela zgodovina-r. Najslarejsi
osnutek govori o treh delih predvidene knjige. Prvi ima naslov
>Zgodovinsko spoznavanje<< inje v bistvu opredelitev zgodovine-
Prvo poglavje se imenuje >Zgodovina, spoznavanje dloveka v
druzbk: v primerjavi z nekakSno razdloveieno zgodovino govori o
prvenstvu dloveka kot predmeta zgodovine. Slutimo Ze lahko, da
gre za popolnega dloveka. se pravi za predmet zgodovinske
antropologije, in za dloveka v drx:bi, se pravi za ljudi, in da stav
ospredju druzbena zgodovina in skupinsko v zgodovini - in sicer
ne abstraktno in ne kratko malo anekdolidno, marved znotraj
druZbenega reda.

Drugo poglavje, >Sedanjost in preteklost, zgodovin4 veda o
spremembah<, razodeva prav tako pomembni Blochovi prlzade-
vanji: po eni strani zgodovina ne sme biti zgolj veda o preteklosti.
ampak je nekakxen sad veanega prehajanja zgodovina4a iz pretek-
losti v sedanjost in iz sedanjosti v preteklost; po drugi strani je
zgodovina veda o spremembah, potemtakem ni negibne zgodovi-
ne, in po tej posebnosti se zgodovina s svojo namvo in nalogami
nemam najbolj mzlikuje od drugih znanosti o dloveku in drutbi.

Vsebina tretjega poglavja naj bi bila >nerazdruzljivost iskanja
podatkov in njjhove raz lage; vpraxalnik<. Kljuina misel pri ustano-
viteljih Ardld in 5e zlasti prj Marcu Blochu: zgodovinar opravlja
svoj poklic ie z eni m vednim prehajanjem, prehajanjem od podatkov
k njihovi razlagi. Bloch ima rajii >podatke< kot >dokumente<, rajsi
,vire< kot >dejstva<. Ceprav zgodovinati po Marcu Blochu in
Lucienu Febvru ne morejo delati brez pridevanj, pridevanja postane-
jo dokumenti Sele s pomenom in z obdelavo, ki jim ju je naklonil
zgodovinar Ni resnidnih virov. ali boljse, de naj viri privrejo na dan,
jih mora zgodovinar poiskati z bajalico; dejstva niso objektivni
pojavi, obstajajodi zunaj zgodovinarja, ampak so posledica dela in
graditve zgodovinarja, stvarnika zgodovinskih dejstev. Ce naj
zgodovinar opravlja svoje delo in de naj se zgodovina dogaja, mom
zgodovinar sprasevati pridevanja; od tod pomen vpraialnika: takaje
da! na ardl"rr&", ,amiiel  problemsle zgodovine.
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Hirreje se bom sprehodil skozi druga dva dela v osnutku- Drugi
del naj bi bil posveden lovu za podatki. Naj mimogrede omenim.
zakaj si je alcdemski pacifrst, kakrsen je bil Marc Bloch, izbral
govorico lova. Zaslutimo lahko slavno metaforo o ljudoiercu na
lovu za dloveskim plenom v zgodovini- Marc Bloch je bil, kor
vemo, borec, bil je pa tudi lovec, ki je uzival v iskanju in sl€d€nju
in je med zgodovinl4eve lastnosti uvrsril rudi nos; zgodovinar,
skatka, je po njegovem alovek iz mesa in Zelja na tovu za liudmi
iz mesa in Zelja v zgodovini.

Prvo poglavje naj bi se imenovalo >Namva zgodovinskega za-
znavanja: priaevanje<, drugo >lkitika prideunja< in rrerje >Sploi-
ni napo&i h kitiki priaevanja<<. V oklepaju je omenil: )razdelirev
je treba Xe pregledali<. Zato ne pov:remajmo preved o naslovih
poglavij, ampak si rajsi oglejmo rabo izraza >priaevanje<: doku-
mentom daje iloveSko in zavzeto nmavo ter razxirja nj;hovo po
drodje tudi onlraj besedil. Kar zadeva kritiko pridevanja" ki jo je
hotel prcnoviti s psihologijo in zamislijo o mentalitetah, si bomo
pozneje natananeje pogledali, kaj je imel pri tem v mislih.

Trelji del naj bi se imenoval ,Razlaga<. V ospredje je vnovid
postavil vlogo zgodovinarja. Pritevanja niso nid 6rez zgodovinar-
Jeve razlage. Zgodovinska dejslva postanejo zgodovina Sele z
zgodovinarjevim pojasnilom, Zgodovinarjevo dejavnost pri dela-
nju zgodovineje nameraval raziskati v treh oseh. Prvo poglavje naj
bi poskuialo odgovoriti na vpnianje >Kaj je razlaga v zgodovi-
ni?<- V nasprotju s prcprosto pripovedno ali preprosro opjsno
zgodovino gre torcj za nujo zgodovinske razlage. V drugi smeri je
Zelel raziskati >Vlogo prnnerjave<, in tudi pi rem grc za eno nje-
govih metodoloikih obsedenosti. Marc Bloch je bil eden od pio-
nirjev primerjalne zgodovine; meni I je namrei, da se lahko zgodo-
vinar s prmeianjem pojavov in zgodovinski h sistemov po eni srra-
n i pribliia splosnostim. iz katerih je sestavljeno okostje zgodovine,
sicer polne nakljudij in posamidnosti, in po drugi obenem prepoz-
nava posebnosti in izwnosri sleheme dobe, sleheme druibe in sle-
heme civilizacije. V trelem poglavju se je na koncu horel loriri
>Mogodega predvidei€nja<- Menil je namrei, da mora zgodovinar
dati utemeljen, detudi varljiv ali naravnost nikalen odgovor na pros-
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toduSno vpralanje otroka ali neokega dloveka: "AIi lahko z zgo
dovino predvidimo prihodnost?<; in 5e ved: deprav zgodovinar,
poznrvaleL prereklost i  rn srdanjosr i .  oai tno ne more igraLi poz
navalca p hodnosti, se vendarle mora vprasati o prihodnosti in o
zametkih prihodnosti v dilsovnem razvoju. Ceprav je zgodovina
veda o ljudeh v druzbi, je obenem tudi veda o ljudeh v druzbi v
aasui zgodovinar zato mora upo:tevati celoten sistem razdelitve
dlovekovega dasa: preteklost, sedanjost, prihodnost. Ne smemo tudi
spregledati, daje Marc Bloch, kot zgodovinar in kot alovek, vselej
menil, da na zgodovina4a vplivata tal(o tas kot celo trenutek, v
katerem Zjvi. Ali za negotovostmi mogodega predvidevanja pfl-
hodnosti ne zaslutimo tesnobe Marca Blocha v letih l94Fl9'14,
ko seje spraseval, kako se bo konaala pretreslji dogodiv5dina, v
kakrinoje vojna pahnila svet in Francijo? V Blochovih vojnih pis
mih ie nemalokat omenjen juti. prepoln tesnobnih gozenj, ven-
dar tu in tam tudi oblit z novo svetlobo.

Na koncu je predvidel dodatek z naslovom >O pouaevanju
zgodovine<: priaa nam o !e enem njegovem vednem prizadevanju,
ki ga je 5e zlasti obsedlo med vojno. od nekdaj je menil, da se
zgodovinar mori zanimati za poudevanje zgodovine, in poudeva-
nje 5e zdaled ne sme biti zanimivo samo na akademski ravni, ampak
mora biti predmet njegove pozornosti ie od najniZje iolske ravni
naprej. Solski pouk zgodovine ni po njegovem le neznansko
pomembna delavnica, v kateri se oblikuje skupinska zgodovinska
zavest, ampak je tudi njiva, s katere, dejo dobrc zasejemo in obde
lamo, iahko pozanjemo dobro zgodovinopisje. Upal je' da se bo po
koncu vojne lanko se bolj kot prej posvetil dodelavi politike
poudevanja zgodovine v Franciji.

Prealen povzamem svoje branje Blochovega besedila v zadnji
ureditvi, bi rad poudaril, kako neverjetno je znal ta zgodounar pre-
oblikovati svojo Ziveto sedanjost v zgodovinski razmislek. Vemo,
da se je ta izredna nadarj enost pokaz ala 5e zlasti v deln Cudni poraz

lL'Etranee Difatel, do danes nemara najbistrejli mziskavi
vzrokov in zomih kotov francoskega poraza leta 1 94O- Marc Bloch
je razmislil o dogodku, koje bil 5e vrod, in ga razdlenil pravzaprav
brez vsaksnega arhiva in brez kaksne koli dokumentacije, ki ju
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zgodovinar, kot ka;e, neizogibno porebuje: in vendar je napisal
zgodovinarsko in ne novinarsko delo. Tudi najboljii novinarji se
namr€t driijo dogodka >kot pijani plota<. Ko je Marc Bloch od
junija 1940 naprej ostal v zasedenem Rennesu in dalei od vseh
knjiznic, je izrabil "breTielje, 

prekipevajoae od grozenj, ki mu jih
je namenila audna usoda<, in se v besedi lu. ki si je, kakorje zapi sal,
zaradi razmer, v kaksnih gaje izoblikoval, pri pridi nadelo poteze
oporoke, Iotil razmixljanj o upraviienosti zgodovine in zasnoval
nekatere kljudne misli iz poTiejie Apologije qodorine.

Na katko se bom pomudil ie ob uvodu v dokondno razlidico,
saj se v njem pokazejo nekatere najpomembnejse misli iz predvi-
denega dela- Za izhodixde si je Marc Bloch vzel sinovo vprasanje.
demu zgodovina. Taka zaupnost nam ne pokaze samo 6loveka,
drutinskega odeta in obenem sluzabnika svojega dela, ampak nas
vpelje tudi v osrEe njegovih nazorov: zgodovinar mora Siriti svoja
dela in uaiti o njih. Znati mor4 je zapisal, >enako spregovoriti
udenim in udencem<, in poudaril, daje rtoliksna preproslost dar le
redkih izbrancev<<- Ze samo zaradi te lrditve bi bilo delo tudi v
danasnjem aasu, v kalerem je preved 7€odovinskii knjig prcplavil
Zargon, nadvse sodobno.

Pmv izaz "upravidenost zgodovine<<, ki gaje Marc Bloch upo-
rabil ie v prvih vrsticah, narn pokaze, da epistemoloiko vprasanje
zgodovine zanj ni samo umsko in rm$lveno. marved tudi dr:av-
ljansko in celo nmvno vpraianje. Zgodovimr ima odgovomosii, ki
jih mora >poravnati<. Po Blochovem rnienju je podoben obrtniku.
ki moraposluaali svojo poklicno vest, vendar, in v tem se kaie zna-
menje njegovega genija, je pri priai preskodil v razmilljanie v dol-
gem zgodovinskem t ajanju: >Razprava dalea presega drobne
pomisleke cehovske morale. V igri je vsa naia zahodna civilizaci
ja.< Trditev hkad o civilizaciji kot prvem predmetu zgodovinarja
in o zgodovinski sFoki kot priievarju o civilizaciji in obenem nje
nem sestavnem delu.

Iz zomega kota primeiaine zgodovine je Marc Bloch nato opo
zoril, daje >v primerjavi z drugimi vrstami kulture zalodna civi-
lizacija vselej veliko pridakovala od svojega spomina<, in tako
vpeljal kljuano dvojico za zgodovinarja in ljubirelja zgodovine,
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zgodovino in spomin. spomin, eno najpomembnejSih surovin
zgodovine, ki pa ni izenaden z njo. Za pojav, ki gaje ugotovil, je
pr; pridi naiel razlago- Spostovanje spominaje za Zahod dedisiina
hkrati dntike in kiaanstva. Takoj za tem je nekaj vrstic, ki jih
povzame jedmat stavek. nemara ae zmerom ne do konca izarpan
vir: >IcSaanstvo je verstvo zgodovina4ev.< Ob tem je omenil d\a
pojava, ki sta po njegovemjedro zgodovine: na eni strani trajanje,
snovnosl iasa, na drugi pripetljaj, posamiina in skupinska oblika
Zivljenjaljudi. v jarrnu iiriih sistemov in v spopr4ernu znakljudji,
v katerih se nemalokat kaze gibljivost zgodovine. Dlje v knjigi je
govor tudi o 'pripetljajih telesa<.

Ne vem, ali ima prav, ko je v nadaljevanju zapisal, da se Fran
cozi manj zani maj o za svoj o zgodovino kol Nemci za svojo. Verja-
mem pa, da gre za njegovo globoko obdrtje do Nemcev, obdutje.
ki izhajatako iz izkuSenj ltudentovskega bivanja v Nemdiji v letih
1907 1908 kakor tudi iz izkusenj zgodovinada, V nemskem zgo-
dovinopisju in tudi v sami nemxki zgodovini (ne smemo namred
pozabiti, daje Marc Bloch pisal med vojno)je nevarna usmeritev,
ki je prilla iz preteklosti, iz zgodovine. Predsodek o odnosu
Frnncozov do francoske zgodovine je zaznamovan iudi z obupom
za{adi pomz a. in amogiedosl, v kaksni ie Marc Bloch Zivel, ga je
pripeljala do apokaliptidnih prerokb. Ce zgodovinarji ne bodo
budni, bo zgodovina po njegovem lahko priila na slab gias in bo
izginila iz naSe civilizacije. cre seveda za zgodovino kot zgodovin-
sko stroko, saj seje Marc Bloch dobro zavedal, da je zgodovinska
veda v primeiavi z zgodovino. ki je paa enako iircka kor ilo-
vestvo - rudi sama zgodovinski pojav in podrejena zgodovinskim
okoiisdinam. Upravidenos! zgodovine, pa tudi krhl(ost zgodovine.

BrZ ko je pa tako napovedal apokaliptidni konec zgodovine, je
z manj kalnimi oami zgodovinarja, irpajoaega iz oprimizma,
bislvenega za iloveka, vendarle predlagal umirjenejli in obetavnejSi
pogied na zgodovinske dogodke. >Naie Zalostne druzbe<, je dejal,
in primerjava z Zal.)stnimi tropi lTristes Tropiquesl Clauda L6vi
Straussa se mi zdi vabliiva, rade >dvomijo o sebi< in se spralujejo,
ali ni kriva preteklost, naj jih je Ze ogoljufala ali je pa niso znali
povprasati. In vse te tesnobe nato po.jasni s tem, da so >ialostne

drutbe< sredi >nenehne krize rasd<<: tam, kjer bi drxgi zgodovinar-
ji govorili o propadu in mzkrcju, je Marc Bloch, ki je toliko obdo
bij krize znal razdleniti kot obdobje spreminjanja in rasti, druzbam
in gibanjem v zpodovini znova dal pozitivno smer in upanje.

Uvod v snov priaujoae knjige je potemtakem resnoben. Resna
vprasanj4 naieta v pretresljivih razmerah. Vendar je Marc Bloch
hi l ro naiel  in vnovri  /aprsaleno od odl ik ,?godovine: " ie Tabdvna-.
Se pred Zeljo po spo/nanju io Zene -hall'o malo sla". ln trlo slr v
sluZbi zgodovine znova dobila svoj, sicer obroben ;n omejen pros
tor tako radovednost kot zgodovinski roman: bralci Alexandra
Dumasa so nemam paa 

"mogodi zgodovjnarjn{. Za pisanje dobre
zgodovine, za njeno poudevanje, za to. dajo bodo ljudje vzljnbili,
torej ne smemo pozabiti. da ima poleg >nujne resnobnostk tudi
>Cisto svoje estetske u;itke<. ln poleg nujne strogosti. povezane z
erudicijo in raziskovanjem zgodovinskih vzvodo\ tudi ;ejo >po
lipoznavanju nenavadnih redi<. in od tod nasvet, ki se mi tudi zdi 5e
dandanes dobrodoiel: )Pazimo. da naii znanosti ne odvzamemo
njene poetidnosti.< Dobro preberimo. Marc Btoch ni dejal: zgodo-
vinaje umetnost, zgodovinaje knjit-evnost. kpo je rekel: zgodo
vinaje znanost, vendar znanosr, pri kaleri je ena od lastnosti, njena
Iibkostali paa njena odlika dajepoetidna- sajje ni mogode skrditi
na abstraktnosti- na zakonitosti. na strukture.

Koje nato poskuial opredeliti ,'koristnost" zgodovine, se je sre-
{al s pogledi ,'pozitivistov< (in kerje vselei skbno razlodeval med
zgodovinarji in sistematidnimi zgodovinarji, je dodal: ),zgolj
opazujodih pozitivistov{<). IzHz in njegovo rabo pri Marcu Blochu
in zgodovinarjih pri Aral'i bi bilo treba poglobljeno raziskati.
Danes, in tudi pri zgodovina4ih, naklonjenih duhn Analov, zbluja
zadrzanost in celo sovm;nost. Tukaj labko nakazem le grobo smer
raziskovanja in razmiSljanja. >Pozitivistidnk zgodovina4i, kakor
jih ima v mislih Marc Bloch, so se navdihnili pri >pozitivistianii(
filozofiji s konca 19. stoletja in Xoli Augusta Comtea - pri tedaj 5e
zmerom prevladujodi filozoEi s sicer velikokmt izrazitimi odten-
ki (Renouvier na primer, ki je umrl leta 1903 in ga najvedkar
oznadujejo kot >poTjlivista<. je narnrei vse kaj drugega kot zgolj
Comteov uiene!) in kije bilav dasu BlochovegaStudijatemelj filo
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zofske ideologije v Franciji. 'Pozitivistk so izoblikovali rudi po-
sebno misel napodrodju zgodovine. in taje imelasicer zasluge, ki
jijih Marc Bloch ni zanjkal, daje poskuSala dati zgodovinskemu
poaetju objektivne, )znanstvene< temelje, pr€dvsem pa velikansko
neprjjetnost, kije osiromasila nemsko zgodovinopisje s konca l9-
sloletja, daje zgodovino skdila >zgolj na opazovanje dogodkov,
na odsotnost moraliziranja in okrasja, na disto zgodovinsko resni
co< (diagnozaAmeridanaAdamsa iz le|a 1884). S svojim uditeljem
Charlesom Seignobosom, najpomembnejiim predstavnikom takih

'pozitivistianih< zgodovina4ev, se Marc Bloch ni sffinjal. da se
zgodovinarjevo delo zadne Sele z zbiranjem dejstev, saj je bistvena
stopnja pred tem zavest, da zgodovinsko dejstvo ni >pozitivna
danost(, ampak izdelek. ki gaje zgodovinar skoval sam, koje vir
preoblikoval v dokument in nato te dokumentq 7-godovinska dejst-
va, sestavil v problem. Tak je torej smisel >pozitivizma<<, kakor ga
je Marc Bloch zameril tovrstnim zgodovinarjem, pozitivizma.
obarvanega z utilitarizmom, kadar se zgodovinarji niso lolili
celostne zgodovine, ampak so zgodovinsko delo skrdili na tisto, kar
naj bi po njihovem "koristilo 

pri delovanju<-
Marc Bloch se je potemtakem vneto zavzemal za posebnost,

navidezno nekoristnost nepristranskega umskega napora. v zgo-
dovinski vedije naset prizadevanje. znaailno zadloveka na sploino
- tudi v tem smisluje zgodovina humanistidna veda: >Clovextvo bi
dudno oknili, te bi mu odvzeli pravico, da si poleg skbi zablagi-
njo poskusa potesiti tudi umsko lakoto.< Pokazali sta se kljuini
besedi zarazumevanje, kaksne vrste zgodovinarjebil Marc Bloch.
>Okrnitev< Marc Btoch je zavraaal zgodovino, ki bi okmila
dloveka (prava zgodovina se zanima za celega dloveka, s lelesom.
obdutki in miSljenjem, in ne le za njegove misli in dejanja) in bi
okrnilatudi zgodovino, celotno prizadevanje ujeti iloveka v druZbi
in dasu. >Lakota" - beseda napoveduje slavni stavek, zapisan Ze v
prvem poglavju knjige: >Dober zgodovinar je namred podoben

!udoTercu i /  pravl j ice. Kjer /avoha aloveiko meso. ve. ie nieeov
plen.< Marc Bloch je bil laden, laden zgodovine, laden ljudi v
zgodovini. Zgodovinar mora biti laden. Je ljudozercc. Marc Bloch
me spomi nja na parixkega teologa iz druge polovice I 2. stoletj4 ki

PREDCOVOR

je Zrl knjige, v katerih je tudi on iskal Zivljenje in zgodovino, na
Petrusa Comestoria- Peka ledca-

eeprav zgodovina ni "pozitivisridna<, ni biia za Marca Blocha
zato nii malj znanost, in ena najbolj presenerljivih porez v knjigi
je nenehno sklicevanje na matematiine, naravoslovne in bioloike
znanosti. Pri njih pani pobiral napotkov za zgodovino. Pomagal si
je sicer s statistiko (aeprav kot medievist z omejeno rabo) in nje-
gov das je bil ie pred obdobjem kvantirat;vne zgodovine. S takim
sklicevanjem je v prvi vrsti opozadal na enotnost znanstvenega
podrodja, aeprav si je zgodovina kot paradigma Z€ izbojevala
sanostojnost: >Nia vei se ne i|Itimo primorane, daje keba vsem
predmelom znanja vsi i i t i  enal razumski vTorec. \po\ojen pr l
znanostih o naravi.< Pmve znanosii pa so zarcs pmve le z enim po-
gojem. -Edine_ prave znanosri co lrste. Li lahko poja-snijo povfza\e
med pojavi,( Ce naj zgodovina potemtakem dobi svoi prosror med
znanostrni, ne sme zgolj >naitevati<, ampak mora ponudiri 

'razum-no razvrSdanje in iedalje veijo razumljivosr<. Zgodovina naj lorej
po njegovem ne ugotavlja la;nihzakonitosti, saj so zaradi nenehne-
ga vdiranja nal<ljuiij pad nemogode. Veljavna je samo tedaj, de je
prezera z razumskost jo in 

'azumli ivost jo:  
njena znansl!rnusl

potemtal€m ni v naravi, v njenem predmetu, ampdk v podetju in
metodi zgodovindrja.

Zgodovina je torej v dvojnem polozaju: je v >todki<, ki joje,
tako kot vsala veda" >v tistem trenutku dosegla na krivulji svojega
razvoja<, na krivulji, ki je 

"vselej majdkeno cikcakasra<, saj se
Marc Bloch ni strinjal s preprostim evolucionizmom, in obenem v
toiki >splosne misli svojega trenutka<, s katero so zgodovinfiji v
vsakem 6asu )'zlepljeni<, >v duhovnem ozraaju( dobe, pravzaprav
blizu >duhu a.$a< (ze'18etrr) v izroailu nemskih zgodovinarjev.

Na poti k veiji razumlj ivosti pa i ma zgodovina med vedami dlo-
veskega nada izvirno mesto. Tako kot vedina znanosti, vendar bolj
kot druge, saj je das sesravni del njenega predmeia, je namrea
>znanost, ki se razvUa(. Ce naj oslane znanost. se mora premikati,
mora iti naprej bolj kot vsc druge in se ne sme zaustavljaii.
Zgodovinar ne sme sedeti pri miru, ne sme bid zgodovinski urad-
nik, stopati mom naprej, zvest svoji doDnosti raziskovalca in pus-
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tolovca. Druga poleza zgodovine, o kateri zgodovjnarji Xe niso
dovolj premislili Blochovega muka, je namte6 t4 daje xe zmerom
ludi >znanost v povojil<. Dolgo je zgolj vekala, v svoji predzge
dovini, segajoai od Herodota do dom Mabillon4 o katerem je MarL
Bloch pozneje v besedilu dejal, daje "leto 1681, koje izslare re
diplomatica<, vel1k^leLnica v "zgodovini Jloveskega duha", saj je
knjiga >dokondno utemeljila kritiko arhivskih dokumentov<.
Razmisliti bi bito ie treba o tem otrostvu zgodovine, ki je postala
udni predmet Sele v 19. stoletju, stoletju ustanovitelju zgodovine,
5e zmerom omahujode med k{izevno umetnostjo in znanstveno
znanostjo. Pouk poniznosti zazgodovinarja, pa tudi vere in upanja.
Za zgodovino je vetrc znanja Xele komaj zavel. Jutranja zarja
zgodovinskega spoznanja Sele vstaja. Se danes.

Stevilni zgodovinarji pred Marcom Blochom in !e v njegovem
dasu so v zgodovini malodusno videli zgolj >nekakino estetsko
igro", in nekateri strokovnjald druZbenih ved so se po svoje potru
dili, daje ostala >zunaj dosega znanosti o ljudeh marsikatera zelo
dloveSka stvarnost, ker se je po njihovem brezupno upirala
razumskemu spoznanju<(. Marca Blocha je treba tukaj brali zelo
pozomo: >Preostanek so nato prezirtivo poimenovali doSoAekr, in
v preostanku se je znaiel tudi dobrien del najprislJr.eje posani
nega, Zivljenja." Kaj je imel v mislih? >Sociolosko 5olo, ki jo je
ustanovil Durkheim.< Domala takoj na zadetku se nam je tako
razkril izjemni pomen, ki gaje za Marca Blocha in prve Anale imela
Durkheimova sociologrja. Dolgdo njeje nato ponovil. Dolianjije
bil ziasti, da ga je naodila "misliti manj ceneno<. Gre za eno
najpomernbnejiih Blochovih prizadevanj, misliti zgodovino, mis
liti o svojem raziskovanju, misliti o svojem delu, in ne razmiiljati
malenkostno, revno, majhno. Zavmil je kakino koli omejevanje
zgodovine. ln obenem pazil, in to je bila stalnica v njegovi
metodoloiki misli, da ni pomeial zgodovine in sociologije; ni se
strinjal s >togimi nadeli<; drugieje dejal: >Ravnoduxnost do Dlr
khcimovegadasa in tasanjegovih udencev<, Durkieimov vpliv na

PREDCn)VOR

Marca Blocha in prve Anals bo treba natanano raziskari, saj jih je
globoko zaznamoval, obenem bo pa treba rudi pripomniti, da se je
Marc Bloch vselej upiral iarom sociologije in v prvi vrsri durk-
heimovske sociologte. Dvogovor s sociologijo, da; zgodovina po
lrcbuje izmenjavo z drugimi humanistidnimi in druibenimi veda-
mi. Spojiiev zgodovine in sociologije. ne- Marc Bloch je bil zgo-
dovinar inje hotel ostati zgodovinar Prenovitev zgodovine, da, ie
zlast i  v st i lu z omenienimi vedam;: sropirev , ,  nj imi,  ne.

Ko bi hisroriografi Marca Blocha tn Analov pozorno prebrali
navedeni stayek o dogodku in posamianem, bi se nemara lahko izo-
gnili nekaterim napadnim razlagam. Dogodek, ki g a zavredaMarc
Bloch, je dogodek omenjenih sociologov, ki so iz njega naredili
,anilevanja vreden preostanek. Dogodka torej n e za-,{r?da (v zvezi
$ tem je Lucien Febvre uporabil mogoae manj preudarne besede).
Kako bi bila laiko celostna zgodovina brez dogodkov ? To, kar smo
danes po Prerru Noru poimenovali >vrnirev dogodka(, izhaja
potemtakem naravnost iz Blchovih misl;.

Cepravje bil Marc Bloch sicer pozomejxi do skupinskega kor
do posamianega. je posamemik po njegovem vendarle eden od
tcCajev zanimanja zgodovine- Zapisal je. da bi se moralo zgodovin-
8ko faziskovanje >obmitl boljk posatnezrikur ali k druZbi<, in po-
Srajal opr€delitev zgodovine pri Fusielu de Coulangesn (z Miche
lctom vred >uditelju<, na katerega se je skliceval): )dloveka ra,
ziskujejo druzbene vede". s pripombo, da bi s rem >nemara preri
r0no zmanjxali vlogo posameznika v zgodovini<<. ln naposied in
predvsem, posamezniku naj bi bil posveien pomemben del nedo
konaanega in ne dokonano naslovljenegav poglavja, sicer oaitno
VI. poglavja vmesnega osnutka, ki ga je sedaj pNid podrobno ob
jsvilEtienne Bloch.

Marc Blochje nato osvrknil PaulaVal6ryja - v nadaljevanju mu
je pooiital, da ne ve, kaj je resnidna zgodovina, in da svojo neved-
nost upraviduje s trditvijo, daje zgodovina ,najnevamejii izdelek.
kar jih je zvarila kemija razuma< - in opredelil svojo zamisel
Ttodovine in namena knjige.
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Zgodovina, kaksno bi s svojimi prijatelji zgodovinadi rad, je

zgodovina, ki je hknti >razsirjena in poglobljena<. Ozki in pG
vrsinski zgodovini >pozitivistiinih< zgodovinarjev je tako postavil
nasproti hotenje po razSiritvi in poglobitvi zgodovinskega
podrodja. Raz iiritev in poglobitev je bistvo gibanja ki ie danes
iene zgodovinarje pod vplivomAtdlou >Nova vpraianja, novi pn-
jemi, novi predmetk: za opredelitev take trikratne razairitve sva v
Blochovem izrodilu zaprosila s Pier.om Norom skupino zgodovi
narjev v zborniku ,dldti 4rodot)ino IFaire de I'histoirel leta 19'74.
Treba bi se bilo 5e spustiti v globino: deprav so raziskave mixljenj
in obautij sicer zgodovinaiem odprle vrata v globoiine zgodol'lne,
nas vendarle aaka 5e veliko dela. Psihoanaliza, ki joje Marc Bloch
tu in tam preudamo navrgel v tej knjiei in v Fevdalni druibi ILa
Sociiti f4odalel, k ni zares prcdrla v razmisljanja zgodovinarjev.
Pred kratkim umrli Alphonse Dopront, ,'zgodovinar globoiin<<'
katerega ie zmerom delotna neobjavljeno deloje na obrobju vpli-
va Marca Blocha in Andloy, ostaja sorazmemo osamljen, in poskusi
psihoanalitske zgodovine Alaina BesanEona in Michela de Cer-
teauia. ki so iima dali Attdli v sedemdesetih letih na voljo svoje
st.uni, trima.lo naslednikov. aeptav je ameri5ka psihozgodovina
odprla zanimive poti, se ni rveljavila.

Namen knjige, obramba in ponazoritev zgodovinske znanosti,
je predvsem na ravni poklica: >povedati, kalo zgodovinar opravlja
svoj poklic in zakaj<, napisati mojstrov >opomnik< ali "delovni
zvezek". V nadaijevanju je pohvalil erudicijo 14. stoletja: zaradi nje
je 

"zgodovinar 
lahko sedel za mizo". Kerje bil zgodovinar pode-

Zelskega sveta in so mu izpod peresa zlahka prisli namigi in
prispodobe iz kmedkega iivljenja, je dobrega zgodovinarja po
P6guyju primerjalz "dobrimkmetom<, 

ki >zenakim veseljem o{e
in seje. kot zanje". Bolj pascalovske so njegove besede o lovcu, o
iskalcu, ki ilna raiii sledenje kotplen.

Uvod skleneta dve zaupnosti. Marc Blochje priznal, da nima
filozofske glave. V tem je skromno videl >vrel v osnovni i7-o-
brazbi<. Lahko bi pa v tem videli tudi inprcdvsem staro znaiilnost
francoskih zgodovjnarjev- Zvedine njmajo - iz previdnosti ali
zares? smjsla za filozofijo na sploino in za fitozoEo zgodovine
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Ie posebej. Knjigaje raT4rava o rnerodi in ne poskus zgodovinske
tiloTrfije.

Kerje paiez vse zanideval duhovno lenobnosr;n nedejavnost,
se ni zadovoljil samo s tem, daje povedal, kaj je zgodovina in kako
jodelamo in piiemo: >V knjigije, priznam, tudi kanec programa.<
Uvod v zgodovino, kijo bo treba Sele narediti, in vodnik zanjo.

Manj se bom zaddal pri tistem, karje Maro Bloch glede na
predvideno zmes zmogel napisati, pri besedilu torej, ki gaje obja-
vil Lucien Febvre leta 1949 in ga je Etienne Bloch ponarisnil z
dopolnili in novimi pojasnili, ki jih je predstavil v svojem pred-
govoru. Zdi se mi namei, da je pretirana eksegeza nepotrebna in
bi samo obremenila gosto, vendar zelo jaino besedilo, ki govoi
Somo zase in so ga velikokrat navajali in komentirali. Uvod, iz ka-
terega so mzvidne nekatere najpomembnejie Blochove misli, bi si
PA navzlic temu zasluZil 5il5o in globljo pozomost, kakorjoje dobi I
ooslel-

Ne bom se vraial k nadrtu za veikar predelano delo. Pismo
Marca Blocha Lucienu Febrru / datumom 2. rnarec. |ti ga je Etien-
nc Bloch zagotovo upravideno poslavil v lero 1943 in ne 1942.
pokaze sicer nairt tistega, kar je bilo dotlej napi sano in naro objav-
licno leta 1949 in 5e enkrat leta 1993. Nid pa ne pove o nadaije-
vanju. Zateai se je iorej treba k tal(o imenovanemu "vmesnemu{<nadnu, kakorje sicer naredil ;e Lucien Febvre, vendar brez podrob-
nosti, ki so na voljo v tej izdaji. Nairr je bil v resnici ,/e spreme-
njen, saj je tisto, kot reieno, kdr bi moralo biti zaierek \rI. pogtav-
ja, postalo v dokonini ureditvi zaaetek nedokondanega V poglav
js. Med vmesnim in dokonanim nairrom je Ma.c Bloch, se mi zdi,
hotel zamenjati l. poglavje, sprva z naslovom >Zgodovinsko spoz
navanjq preteklost in sedanjosi<, z novim l. poglavjem, v katerem
jc kljudne misli o zgodovini zdruzil ob dveh najpomembnej5ih
sklopih, ob ,ljudeh< hotel je narediri dlovesko zgodovino - in
Casu, in kjer sta v ospredju dve bisrveni vprasanji: razgatirev
obsedenosti z izviri (>'malikovarje izvirov<) in potreba po so-
memih razmerjih med sedanjostjo in preteklostjo za razumevanje
zgodovine, Druge misli o zgodovinadevem obravnavanju tasa je
nazadnje porazdelil deloma v prvo sploino poglavje in deloma po
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razlidnih koncih v besedilu. Zato je izginilo IV poglavje vmesne,
ga nadrta, >Zgodovinski aas<.

Dokondni nadrt natandneje kot vmesni sledi dejanskemu poteku
poklicnega podetja. Zajema Stiri dejanja, Stiri zaporedna opravila:
>zgodovinsko opazovanje< (staro in novo Il. poglavje), >kitiko",
novo III. poglavje. ki je po mojem dosledneje zamenjalo staro V
poglavje z ohlapnej5im naslovom >zgodovinska izkulnja", in
>razlago v zgodovini<<, staro VI. poglavje, ki je poslalo nedo-
konaano V poglavje.

Kaj torej manjka glede na vmesni nair! edini zapis, ki je na
voljo o tem, kako naj bi bil zgrajen konec knjige?

Peto poglavje ima naslov >Razlaga v zgodovini<, naslov, p(F
navljam. kakorje poudaril Ze Lucien Febvre. ki ga Marc Bloch ni
izrecno povzel na zadetku edinega popravljenega odlomka o
>pojmu vzroka<. Ni torej predvidenih toak 2, 3 in 4."toi*a2 AG
von o >pojmu nakljudja<, ki gaje Marc Bloch v prejsnjih poprav-
ljenib poglavjih te tu in tam omenil. Toaka 3 naj bi bila posvedena
>vprasanju posameznika< in naj bi izrecno obravnavala >zgodovi-
no mnotic- in zgodovrno elit.. rako da je vpraianje posamerni-
ka v popravljenem delu knjige le nadeto. Toaka 4, popolnom:r nova,
se mi zdi, v primerjavi s tistim, kar je povedano v prvih napisanih
poglavjih, naj bi imela naslov >vpraianje 'dolodujoiih' dejanj ali
dogodkov<. V njej bi najbrz lahko priaakovali staliSda ki bi bila po
mojem kitidna do marksistidne zamisli baze in vrhnje stavbe, in
natandnejse misli o politidni zgodovini in dogodkul.

In naposled, staro VIl. poglavje, ki naj bi postalo VI. poglavje,
>Vprasanje predvidevanja<, naj bi obsegalo pet toak:

1 . >Predvidevanje, duhovna nuj a<, kjer naj bi Marc Bloch naiel
koiljivo poglavje o prihodnosti v zgodovini, vpraxanje, pred kate-
dm si zgodovinadi vedinoma zatiskajo oai.

2. >Vsakdanje napake pri predvidevanju<, kjer naj bi se lotil kri,
tike >gospodarskih razmer( in 'vojaske zgodovine<.

PREDCOVOR

. . 3. ),Anatomija predvidevanja na dloveikem podrodju<. kjer naj
bi se odloiil med zgodovinskim debrminizmom naeni in zamisli_
jo o aloveku. subjektu zgodovine. na drugj srrani. vprasanje. ki ga
humani$iine in druZbene vede dares znova posravljajo v ospred-
jc svojih razmisljanj; gre torej za,vmitev subiekra<

4. "ltuatkorocno predvidevanJe+. kjer naj b; v z!(zi s prihod_
nosUo zgodovine naiel vprasanie )kratkeea iasa...

. 5. 'Zaj(onirost;.. kje; nai bi se z "o6jekriun.pu* brega ,go.
dovine odpravil l po niegovem botj "subi;kivnemu" bregu zgo-
oovrnarJa. I emzumskemu razvrSianju( in ,iedatje veaii mt umljr_
vosti", in kjer naj bi natanino opredelil svoio zamisel ,znanstveni<
?Sodovine in razme4a zgodovine do drugih ved z durkheimovsko
Sociolosiio vred-

Sestaiotta. 
'upanie in negorovost^. naj br ?podovrno i,.pred

potdeserih let  {bol i  na splojno) postavi la na u5trczno meslo na
krivulji njenega razvoja. Koniala naj bi se z osebnejiim pridihom,
l0moumevnim pri zgodov;narju. ki pat ni skrivat. da je rudi sam
llovck iz moiganov, srca in mesa.

?orsem se strinjam s pripombo Luciena Febvra, saj je zagoto-
vo bolj utemeljena od kakljne Ze koli moie: ),ctoboko nam mora
blt i  ,aI . .  da nimamo na vot jo natandnei i ih in podrobnejSjh
Blochovih zapjskov v zvezi z zadnjim detom knjige. Zagororo Ui
or lr  zelo- rzvimi.  Ce kaj poznam oiegove misl i  _ jn svoje o
vpraSanjih, nadetihvV .5 poglavju,senikoti in pomojemie;dated
nismo lorili vpraSanja predvidevanja s totilo duha ln i/vimosri,
ktkorbi ga na ibr; obravnava I Bloch na koncu in ti bi brl nemara
nrjb-olj osebni del cele knjige."

Se-zadnieobzaiovanje. Ni pred v;denega doda I k a- katorje opo_
Zori l  te Lucien Ffbvre. o ,pouievanju zpodovine" rn ; i  t ;d j
,nckaksnega s*lepa o vlogi zgodovine v mestu' in v izobmieva-
IF(. Marc Bloch je sicer vetikokrat nakazat, kako ga skrbi po-
tdcvanje zgodovine (ae zlasi v eudnem porazu), tako v atankih kot

r Po pismu Lucienu Febn z dnc 2. na.ca (l 9a3) ie Mdc Bl@h pnhtuil a
konec ,koaljivo in ne prevei durkheimovsko {romisUanjel o doeodku, ki ga asc
tovo doleljem' izkusnjk.

, ,  
Po morm ere n t lps.  in inJ Lu. i .n febvr v nist f i  . r ro vt  poeta\ jc.  U

j0 poslrloV poglavJe. oR@hga v zsoddrni.
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v dejanjjh (med drugim v bes€dilu, ki ga je spisal z Lucienom
Febvrom, >Za prenovitev pouaevanja zgodovine: vpraianje spre
j emnega izpita<, in je izslo v Analihletu 1937), \endar ni vpraianja
nikoli obdelal do koncain v podrobnostih; in vpraianje ni bilo zanj
samo stvar profesorja, ampak tudi drzavljana, karje v dno duae vse_
lej bil. Ce bi bilo besedilo napisano, bi zbistrilo neskondne in 5e
dandanes nedokondane razprave o pouaevanju zgodovine, kakorjih
poznajo v Francrji in v manikateri drugi dr:avi v zadnjih petde-
setih letih. Kljudno vprasanje za tcorijo in prakso demok-racije.

Sedaj bom poskusil zgolj opozoriti na tisto, kar se mi zdi v knji-
gi najpomembn€jse.

Najprej opredelitev zgodo\'rne.
Zgodovinaje raziskovanj€. se pravi izbiranje- Njen predmet ni

preteklost: 
"Ze sama misel, da bi bila preleklost kot preteklosr

lahko predmet znanosti,je neumna.< Njen predmetje >dlovek< ali
boljSe 'ljudje< in Senatandneje >ljudje v aasu<.V prihodnjih vrsti
cai bom zdruzil ved v mojih oieh najpomembnejSih odlor (ov o
zgodovinskem dasu, ki mu je Marc Bloch spwa nameraval posveti_
ti posebno pogiavje. Casjeokolje in stvama snov zgodovine: >Cas
zgodovine, dejanska in ;iva stvamost, neobmljiva v svojem zagonu
[...lje katko ma]o plazrna, v kateri plavajo pojavi, in kakor pros-
tor za njihovo razumevanje.< (St. 58.) Zgodovinski ia's niha med
tistim. kar je Femand Bftudel pozneje poimenoval ,'dolgo trajan-
je(, in nekaksno kristalizacijo, ki jo Marc Bloch rajxi kot dogodek
imenuje >trenutek" in kamor je kot posrednico postavil >zavest<:
>Zgodovinar ostaja vselej v dasu [...] v njem obravnava zdaj veli
ka valovanja sorodnih pojavov, ki kritajo trajanje po doleem, zdaj
iloveski trenutek v katerem se tokovi zadrgnejo v mogoten vozel
zavesti.< (Str. 139.) eeprav poenotenje merjenja dasa,napreduje z
velikimi koraki, se zgodovinski das upila enotnosti: >Cloveski aas
1.. .1 se ne bo ni tol i  pokonl ne nei/prosnemu poenolenju ne logi
razdelitvi aasa kazalcev na uri. Potrebuje merila, ki se bodo pri
lagodila spremenljivosti njegovih valovanj in bodo za mejo, zafa-
di zahtev. ki jih postavlja stvamost, velikokrat poznavala zgolj
obrobje. Samo ob taki proinosti se bo zgodovini nemara posreiilo,
da se bo s svoiimi razvrstitvami prilagodila, z Bergsonovimi

PREDCOVOR

hesedami, 'dejanskim drtarn stvamosii' : in to je navsezadnje skaj
ni cilj sleheme znanosti.< (Str- | 59.) Zanimivoje, mimogrede, skli-
cevanje na Bergsona Blochova misel se ujema z Bergsonovo, filo-
zo{ijo trajanja in fluidnostjo miSljenja in Zivljenja6.

Taka zamisel 6asa pomeni, da je treba zavreai >malikovanje
izvirov<, >embriolosko obsedenosk<, lenobno utvaro, daje >izvir
zuletek. ki pojasnjuje<, pa tudi meaanje >ugotavljanja zaporedij<
in rrazlage". ln t8kaj je Marc Bloch pojasnil pomembno za
,Sodovino Evrope in Zaloda da je >kridanstvo I...1 v bistvu
,godovinsko verstvo<, zaradi aesarje lahko risto, kar v zgodovin-
xki stvamosti prevedkrat lodujejo, povezal v zanko: v vozel 's celo
vtsto stekajotih se potez druzbene ali mixljenjske narave<.

Zgodovin4 znanost o iasu in spreminjanju, zastavlja zgodo-
vinlr ju ob vsakem koraku koi l j iva vprasania. sr j .  na pr imer.
bzSodovinade spravlja v obup [...], da pri ljudeh ni v navadi, da bi
vlclej, ko spremenijo Sege, spremenili tudi besednjak(-

Ko je medievist Bloch tako pospravil odtlej jalovo vprasanje,
tli je zgodovina >znanost<( ali >umemos!<, med stuo Xaro, se je
lotil najpomembnejsega- Najprej je trebazakoliditi sedanjost, kijo
h $!m rajsi imenovat >sedanji trenutek<, zato je opredelil tisro,
Etmur danes pravimo 

"pospeievanje zgodovine<; zanj je dal otip
Ulv zgled, in opredelitev je zastavitev vprasanja in hkrati Ze
Ultncritev pojasnjevalne mziskave: >Po IribnizD in po Micheletu
p! 5e je zgodilo nekaj velikega: zaradi zaporednih tehnidnih revo-
lucij seje pretirano pov€iala psihololka mzdalia med rodovi.< Nato
Jg trcba 'dlovesko sedanjosi< obravnavali kot )docela dovzetno za
:nmstveno spoznavanje<; raziskovanja pa ne smemo prepustiti
drugim vedam, >hudo drugadnim<. od zgodovine: sociologiji,
Okonomiji, novinarstvu (>publicistom<,je zapisal), ampak ga mo-
fimo zasidrad naravnost v zgodovino. Od tod omeiitve in nemoi
lmrlljivih zgodovina4er ki jih je strah sedanjosti, zgodovinariev,
kl bi >radi nedolino Klio kra&o malo obvarovali ored Drewodimi
dot ik i( :  Marc Bloch i im pruvi  bodi<i  lstar inar jr" .  zapni r  zamisel

r I- hdution .4abice je iz lera lgO7. Du.ie et ttntuaneiE iz ler^ tg22 in
lt hrtu .t l. Mou,ant izler^ 1934-
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zgodovine, ki dasti zgolj preteklost. ali $enjaki, ki od zbimnja
podalkov ne morejoprestopiti kzgodovinski razlagi; s tem pa seve-
da 5e zdalei node razvrednotiti erudicije, s kntero se mom vsak
zgodovinar ukva{ati. vendar se ne sme zapred vanjo. 'Erudit 

pa,
ki noie videti okoli sebe ne ljudi ne stvari ne dogodkov<, naj se
rajSi odreie "imenu zgodovinarja<.

Zgodovinarski poklic se torej zaane z dobro zakoliieno in oprc-
deljeno sedanjostjo: 'razumeti sedanjost s preteklostjo< in. enako,
rrazumeti preteklost s sedanjostjo<. Teorija in praksa >premixljene
rcgresivne metode(je eno najpomembnejsih volil Marca Bloch4
in to dediaiino smo vse do danes premalokat prevzeli in izrabili.
>Zmo;nost razumevanja Ziveea 1...1, najpomembnejSo lastnost
zgodovinarja(, lahko pridobimo in razvlemo samo >v stiku z
danasnjosljo<. Zgodovinar zadne delati zgodovino ',od zadaj<.

Sele tako lahko ujame svoj plen, >'spremembo<, se uainkovilo
spusti v zgodovinske primerjave in se loti >edine.esniane
zgodovine [...1. vsezajemajote zgodovine(. Sam bi z Michelom
Foucaultom mjsi rekel splosne zgodovine. Zato tri kditve, pravza-
prav spodbude. Prva: >Nevednost o preteklosti ne Skodi l€
razumevanju sedanjosti. ampak v sedanjosti ovira celo delovanje.<<
Marc Bloch ni nagovoril le zgodovinarje\ ampat se je obmil k
vsem alanom v druzbi in v prvi vrsti k tistim, ki naj bijo vodili- Zdi
se, da mu Se danes niso dobro prisluhnili. Druga: "Tudi dlovek se
je vmnogoiem spremenil: tako v duhu kot, zagotovo, v najobdudji-
vejSih vzvodih svojega telesa. [...] Clovekovo duhovro ozradje se
je globoko preoblikovalo; in nid manj njegovahigienain pretuana.<
Od iod upraviaenost raziskovanja mentalit€t kot predmeta
zgodovine, hkatijepatotudi vselej pered klic k raziskovanju zgo-
dovine ielesa, na lovu, kakor je dejal na dtugem mestu. za ',pusto-
lovsdinami telesa". Vendarj e dodal: >Navzlic lemu paje v ilovexki
naravi in aloveskih druzbah zagotovo trajnejle jedro. Ce ga ne bi
bilo. bi bili tudi imeni dlovek in druzba prazni.< Kato bi lahko
bolj!e izrazili upnviaenost in pai nujnost zgodovinske antro-
pologije, ki danes navziic kujanju tradicionalistov hiri raprej? In
naposled, Siroke, globoke, dolge, odprte in primerjalne zgodovine
ne more uresniditi en sam zgodovinar: >Zivljenje je prekratko- < En
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$flm strokovnjak bo tudi na svojem podroaju vselej nzumel vse le
nn pok. Zgodovina laiko nastane >le z medsebojno pomoajo<.
Zgodovinarski poklicje splet dela posameznika in dela v sklpini.
( ; rbxnje zgodovine in z€odo! inopicjaje /godo\, inaie /redine prcg-
[nk) iz slonokosdenih siolpov.

s takimi mejami okoli sebe. mejami zgolj ljudi jn dasa, svoje-
Br podrodja in svojih postopkov, se zgodovinar lahko usede za
l)isAlno mizo, Njegova prva nalogaje >zgodovinsko opazovanje<
(ll. poglavje). Pri tem ne sme spregledati >neznanske mnozice
flcrupisanih priaevanj<, 5e zlasli afteoloskih. Ne sme se torej
,rprcti n€ v obmodje >dokumentov< s >pripovedjo< na aelu ne v
r,lnnoaje "dejslev" z >dogodkom. na aelLr. Mora se pa tudi spri-
lr/ n it i, da ne bo mogel spoznati vsega iz preteklosti, da bo znal izra-
biti zgolj "sledi.., dasi bo znal pomagati z >obnovitvami<, o kate-
rih lto na voljo zgledi >pri vseh znanostih(- Toda Jej€ >preteklost

Ii' {,predelitvi danost, ki je ni6 ne bo ved spremenilo<, se pozna-
vlnjc pr€teklosti >rzzvta in se vseskozi spreminja ter izpopolnju-
lr(. Pri zelo pomembni toiki, pri poznavanju mentalitet pri
po$ameznikih. pa so zgodovjnarji starejsih obdobij s srednjim
vckom vred brez pmvega orozja, saj nimajo >nc zasebnih pisem ne
lzpovedi<, intisti dasnamje v najboljiern zapustil zgolj >slabeZiv-
llcnicpise v usraljenem slogu". Zato ima >p.ecejSen del naxe
/8odovine nekam bledikave poteze sveta brez posameznikov<.
pri$lrhniti bi bilo treba poxtenemu Marcu Blochu, ko je zgodo-
viluriu nasvetoval,naj zna reai >ne vem, ne morem vedetk:ieprav
r( rni zdi v tej zvezi nekam irnogled. Zgodovinarji starejsih obdo-
bij in le zlasli srednjega veka poskusajo pisati danes zivljenjepise
vrd slavnih ljudi iz preteklosti na podlagj strogega in zapie-
lcncjSega postopka obnovirve;ivtjenj4 in zgodovina posamezni ka
! rtrrih aasih bi morala znati izrabiti danainje raziskave, povezane
, 'vflrirvijo subjekta< v fitozofiji in druzbenih vedah, z vmitvijo,
li,ic oplazila rudi zgodovina4e-

Zg('dovinrr sredniepa veka na lovu /a pri('evanjr mom nrmrei
Iro Mtrrcu Blochu povpraSati tudi, na prirner :ivljenja svetnikc,v;
/nIjso "neprecenljiva<, kar zadevapodatke,o nadinu Zivljenja ali
Inrnriiljanja< kakrsen je naslov znamenirega poglavja v Fevrlalni
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dr.dbi >v aasu. v katerem so bila napisana<. Pri tem pa ne sme
pozabiti. tako kot premnogi medievisti tudi po Marcu Blochu, da
gre za>stvari. ki nam jih hagiogralijani nitinajmanj ielelarazode-
t i<.

Pomembnoje pa, da se zavedamo, da dokumenli in priievanja

' spregovorij o sano tedaj, ae jih znamo povpraiati <; ,vsako zgodo
vinsko raziskovanjeje ze od prvih korakov usmerjeno<. Gre zamz
loano nasprotovanje tako imenovanim >pozitivistidnim< zgodo-
vinariem, in Marc Bloch seje pri tem pridruzil Henriju Poincareju,
r lJvnemu md,emari lu.  Lo ie m/mi. l jx l  o svojem Tnanslvenem
podetju in o poaetju svojih kolegov in dokazal, da je vsako
znanstveno odkritje plod vnaprejinje hipoteTe. Z'anost in hipote-
.o ILa Science et I H)pol12relje objavil leta 1902.

Se ena uienjalka utvara: domneva.'da vsakemu zgodovinske-
mu vprasanju ustreza samo ena vrsta dokumenlov posebej za tako
rabo<. Zgodovina naslaja le ob pomodi cele kopice dokumentov in
potemtakemtehnik >Ie maloje znanosti. se mi zdi, ki morajo hlrati
uporabljati toliko neenakih orodij. Clovelka dejanja so namred
hudo zapletena.ln dlovekje naskrajni toaki narave<. Od tod rnne
nje: >Dobro je, po mojem, celo nepogreiljivo, ae ima zgodovinar
vsaj trohico vsake od najpomembnejSih tehnik svojega poklica-<
Vidimo lalrko, kako je bil Marc Bloch pri zamisli o >pomoznih
zgodovinskih strokah( dlje od vedine tradicionalnih zgodovinarjev.
Ne smemojih uporabljati lev drobcu njihove specialnosli. Spet gre
zanujno celostno in popolno pomoi pn tehnikah zbiranja in obde-
lovanja dokumentov.

Kako pa izpeljari in izrabiti zgodovinsko opazovanje? S
tehnianimi vodniki, inventarji, kaialogi in sezmmi, in tukaj je Marc
Bloch znova opozoril na velike eruditske napore od du Cangea in
dom Mabillona naprej (za strokovnjale za srednji vek) in navelike
napore v 19. stoletju; tehniani opremi pa ni dal zgolj nedejavne
vloge zaklada, iz katerega naj irpamo, ampak tudi nalogo vivanja
v sluibi vpraianj, ki najjih zaslavimo dokumentom in zgodovini.

Marc Bloch ni spregledal prenasanja priaevanj, sredanj med
zgodovinarjj (z Lucienom Febvrom sta se v dvajsetih in tridesetih
letih redno udelezevala velikih mednarodnih zsodovinskih kon-
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Srcsov), >izmenjcvanja podatkov<, vsega tiltega, iemur bi danes
tckli komunikacijav zeodovin;. Vendarje iel ie dlje:

Zclcl si je najprej, da bi zgodovinarska skupnost soglasno in
il'tr'ro vnaprej opredelila nekatera >najveija in najpomembnejia
vltlrlanja<, tako da se bodo druzbe ldhko, kakorje upal. naposled
skhdile in >poznavanje same sebe uredile raaumsko in napodla-

gi rv0jcga spomina<.
'lirko smo sredi danainjega dne. Ali ni prav raziskovanje sku

plnskcga spomina- temelja pri iskanju identitete, tisti predmet, ki
{lI cs 0ajbolj spodbuja raziskovanja in razmilljanja zgodovinarj€v
v sodclovanju z drugimi strokovnjati humanistidnih in druibenih
v((l'l Crc brez dvoma za Blochov odmev na dela Mauricea Halb-
wr(hsn. socioloskega kolega iz Strasbourga, k^rercg Druibeni
olrLri spo'nina IIzs Cadres sociau de la 

'n4tnoirel 
so i7\li lera

tu25.
Ir Se ena ielja, ki ie danes ni docelapoteiena- zgodovinar naj

I'tif0vcduje o zadreeah in zgodovini svojega raziskovanjai

'Slchcrna zgodovinska knjiga, vredna tega imena, bi morala vse-
bovrli poglavjeali, de hoiete, vrsto odstavkov sredi prelomnih toak
v rrrvoju s priblizno tatim naslovom: 'Kako lahko \€m, kaj vam
honr povedal?' Seznanitev s tal(o izpovedjo, sem prepriaan, bi bila
l (li za bralce, ki niso iz naiega poklica, resniden intelektualni
[)ilck- Raziskovalna predsaavaje s svojimi uspehi in zagalamj le
lcrlko dolgoaasna. Je vsemogodnica, ki odganja nep.izadetost in
rl'l8oIas." Kako sodobna govorica. kako sodobne misljl

l'.) opdzovanj u je na vrsli >kdtika<. Marc B loch je zaartal njeno
,lodovino in opozoril na odlodilni trenutek v i7. stoletju: >Ra-
,irkovalna doklrina seje izobtikovala Xele v 17. stoletju, stoletju,
li rrrL' sicer ne namenjamo vselej prave veliaine, kjer bi bilo treba,
l( zlrsti ne drugi polovici.{< Rojstne letnice treh velikih imen
/l'xkrvinske k.itike: jezuit Papebroeck, ustanovitelj znanstvene
hntir,t.llije in bratovsaine bolandistov, seje rodil leta 1628: dom
Mnbilk'n, benediktinec izSaint-Maura. zadehik diplomatike, seje
rlxlil lcllr 1632: Richard Simon, oralorijanec, ki zaznamuje zaaetke
h ilitrrc svetopisemske ckscgeze. seje rodil leta 1638.In za nJimi.
u'i i( Mrrc Bloch skrbno pazil, daje zgodov;no vselej postavil v
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tak ali drugader irenutek miiljenja, Spinoza, ki sejerodil leta 1632,
in Descartes. kalerega Rd zprcva o netodi lDiscours de la n4thodel
.ie izsla leta 1637. Zgodovinska kitika pa lahko obtiai v lsakdanji
eruJici j i .  sr j  \e ta i /opibl  - lefnn na nolo porajajoiemu se pre
seneaenju. kakor ga daje edinole boj z dokumentom<. Nala.id nava-
jam stavke, ki kazejo. daje zgodovinarski poklic zaMarcaBlocha
vir uZitka. Biaalje ta]{o,suhoparno ezoteridnost? (kako lepojeprc
birati. ponavljam, preprost in razumljiv slog, daled od vsakrine
poklicne latoviiine. \ Apotosiji zsodoyinel) kot >Zalostne pri-
roanike< in >neprave briljante tako imenovane zgodovine(, kakor
jo Zalostno ponazarjajo 

'Mauffas, Bainville ali Plehanov<. Z
railoi tnim poudarkom je zato rajsi govoril 

"o svojih skomnih
opombicah, o negotovih sklicih<.

V nadaljevanju seje na dolgo pos\€til Wrasanju, ki mu je bilo
pri srcu, vprasanju >iskanja napak in lazi", ki gajeizkusil ne samo
kot zgodovinar, ampak tudi kot dlovek in vojak ob la;nih vesteh v
prvi svetovni vojni. IzkuSnja gaje toliko zaznamovala. kakor sva
opozorila s Carlom GinzburgomT, da gaje spodbodla k raziskavi
Tawaturikill kraljev, francosk;h in angleskih kraljev, o katerih je
ljrdska lahkovemostdolga stoletja verjeln, da lahko ozdravijosko-
fulozo. Nato je natandno naxtel zgodovinske okoliSdine druzb, ki
tako kot na srednjeveikem Zahodu niso verjele tistemu, kar so
videle v resnici, marvei tistemu, kar se jim je v tem ali onem aasu
)zdelo naravno, da vidijo<.

Na koncu je pozdravil rojstvo >pruvzaprav nove" vede: psi-
hologije priaevanj (Blochova misel je b:la vseskozi usmerjena k
moinostim, ki jih zgodovinarj u lahko ponudi ps ihologij a), vede, ki
se je lepo razvila in je pred kratkjm navdihnila velik kolokvij v
Miinchnu s pomembnim zbornikom >Ponaredki v srednjem veku<
(F ai ]s c hun gen im M itte lalte r).

V >poskusu logike kriiiike metode< je Bloch nato znova in
ustrezno uvrstil zgodovino med >stvarne znanosti<: >ko seje zgo
dovinska kritika zavarovaia s pravim odmerkom mogodega in

r v uvodu k itrr ijanstcmu prerodn ht)roarikih kdtjev lRois nnuna try6l.
193?, in ktretji irancoski izdaji (1983)

PRliDGOVOR

tr(nx)Botega, se od vedine stvamib znanosti razlikuje samo po
,rr8olr)vo bol i  pretanjenrh sLopnjah na lesrvic i- .

lr kerje imel vselej pred odmi enornosr znanja, ie naro lahko
,nrrdjl. da je bil >prihod razumske merode k tike tloveikih
lrriacvilnj< velikanska pridobitev >ne le za zgodoviDsko spozna-
vnr|ic, arved a spozna}anje nasploh<.

l'oglavje se na koncu razl;je proli ,precej lirsim obzoriem: in
/lrxiovina si lahko upraviaeno Sreje v svojo najbolj zanestiivo
trlliko. daje, koje izpopolnilasvojo rehniko. pok rzatatiudem novo
Url k rcsnii:nemu in potcmrakem pravianemu<-

Mirrc Bloch, sicer sovraznik zgodovinarjev, ki >razsojajo(,
lrnlllcsto da bi razumevali,je zgodovino vendarle trdno zasidral v
fitniei in momli. Zgodovinskazn?nost se iztcka vedko. Zgodovina
rrxrflr biti resnica; zgodovinar se;zpolni kotmoralist. kor pravidnik.
V n,r icrn iasu. bre,,upno isaocem no\o er iko, mora m;d i .kel l i
Frnir:ncga in pmvidnega, ne zunaj r:a!a- ampak v njem, najti svoj
l,rrik'r tudi zgodovina..

llrzumevanje, torej. in ne razsojanje. Tai( je c'lj 
'zgodovjnske$luIi/c(, s katero se popoprejSnjem opaTovanju in zgodovinskikri-

llkirurts zaane zgodovinaievo delo (IV poglavje). Marc Btoch, ki
$' lc vsclcj skrbnoizogibal kakAni koli duhovni lenobnosri. ie zaro
rrulurtno opredel i l .  da razume!anje ie /dr lec ni  nedela\n; dr, ,a.
Z8odovinar >izb'ra in odbira< ter )razumsko ureia snov<: de bi io
r |rr . icnl  l  Tgol j  L- i2em mk. br s tem -navsezrdnje zgot j  zanrkat ias
lI polcmhkem samo zgodovino<. Spet je {ako v celoti porrjena
I v.rirnosr med razumskim urejanjem,iasom in zgodovino.Ali 5e
llolltc. tak razumski prijem se povsem ujema z redom dasas in na-

Arrlia mora ie zlast; poskuiari najri >vezi, skupne velikemu
llcvih d ruibenih pojavov<, >stalnc raz lage<. in ne smepozabiri na
", \hr ikc-.  l r  dajejo "druzbenemu Zi! t jeniu 1.. .1 oom"ta vsetej
inr[ , rv ir i ,  valovanie-:  nrto ie odprt  vmra tak(nrmu pJutu \eynu
ll Michclu Foucauhu in poskusil opredeliri rlrgs v zgodovinj ter

In'nllr!:rl barvni odtenek- s karerim naj bi. na primer oznaaili

I V nnslih imim lepo knjigo: Kryzystut pomian. L Oilr? .tu te"tps, lg8g.
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>duhovno drzo< ieali one skupine. Ker seje zavedal prepletenosti
in rapsodianosti zgodovine, je razgalil nesamostojnost posebnih
zgodovin in v prvi vrsti gospodarske Tgodovine- To 5e predvsem
drZi za srednji vek, ki ni poznal pojma gospodarskega, in 'versko
in gospodarsko nista Le ziveli drugo ob drugem, ampak slase spre-
pletli med seboj<. Tako je opozoril na tisto, karje ekonomist Karl
Polanyi (umrl leia 1964) pozneje poimenoval 'vgmjeno< 

gospo
darstvo (vgrajeno v vero morale ali politike) v arhaianih in starih
druZbah.

Tukaj je treba Marca Blocha brati zelo natandno- Ljubosumni
varuhi njegovega spornina, tem bolj ljubosumni, ker niso njegovi
resniani uaenci. govorijo namrea o iTdaialstvu, ae si zgodovinat ki
se upraviieno sklicuje na Anal?, nameslo 'vsezajemajode< ali
>vseobsegajode" zgodovine izbere rajsi posamiden predmet. Marc
Blochje lorej napisal: >Docela upravideno in d$ela odresujode je,
ae se pri raziskovanju druzbe usmerimo k enemu od posebnih
zornih kotov ali. boljie, kenemu odoijih vpraxanj, kijih zastavlja
tak ali drugaien zorni kot: k verovanjem. gospodarstvu, struktun
razredov ali skupin. poliridnim kizame...<

Pomemben zorni kot zgodovinske analizeje besednjak, termr-
nologija, >nomenklatura<. Marc Bloch je lepo pokazal. da mora
zgodovinar izpeljati svojo razalenitev ob pomoai dveh jezikor jezi-
kaobdob.ja, ki ga raziskuje, da se ne ujame v anaironizem, pa tudi

iezika bescdne in konceptualne opreme danaxnje zgodovinske
vede; >Ce naj bi nomenklatura v dokumendh lahko docela opre
delila nale izrazje, bi s tem v bistvu priznali, da nas v dokumentih
daka ;e pripravljena analiza.< Znova tako Tdrav strah pred nede-
javnostjo. ee pazgodovin& ni etjmoloiki fetilist ('bolj kot po eti
mologiji je beseda vredna po rabi, ki jo je dobila<), se bo lolil
raziskovanja pomena, >zgodovinske semantike., in samo ielimo si
lahko, da bijo danes znova obudili.In se bo sprijaznil, da so slabo
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irb|'t|rle besede. uporabljane tja v dan in izpraznjene pomena v
,lodovini, ie zmerom del njegovega besedniaka: >fevdalizem(, na
Itirncr. >kapitalizcm(, >srednji vek<. Kljub vsemu so paraki pojmi
vurdrrle zasluzni, da se je zgodovina orresla klasilikacii s pre
\,h(hr jur 'o "diplomatsko al i  voja(ko nara!o-.  Marc Bloch t(  l ;k l j
iunnnal na Voltairov glasni ugovor: 

'Zdi se, da so biti v zadnjih
ll,tr,a Itaristo leiih v Galiji Ie kalji, ministri in generali.<

Zgodovinski aas z mejniki kaljevanj je domala pri koncu, das
pt(tinne stmhovlade stolerij -pad hudo umerne razdelitve - pa ie
,rrlc|l)m tmja; kako naj se torej znebimo >lcvdalizma<, 

'kapilttliz-n r" in "srednjega veka<?
Vrnimo se rajsi k osrednji misli vrem poglavju, k prekrivajoaim

r! &stavinam iloveikih druZb v zgodovini: >Spoznali smo. daje v
l$krIni ;e koli druzbi vse povezano in med seboj odvisno: poliriana
Itt drurb€na srukura, gospodarstvo, verovanja, najpreproslcjie in
th'prctrnjenei le obl ike miselnosri- .  Tukai se je \aarc Bloch po-
klol i l  Guizotu. enemu n.r jveaj ih prcdhodnikov nov( zsodo! ine. kr
It, Sovoril o prepletenem skupku, >h kateremu sesrekajo vsc prvine
lj[(lN*cga Zivljenja in vse njegove Zivljenjske sile<. In kato ga
rloinrcnovati<? Marc Blochje predlagal besedo (in misel), kijjje
/ltttlovino naredil Lucjen Febvre: >civilizacija<. Ne bom dejaj, da
rl l{)ristna, vendar momm z obialovanjem ugoroviti. daie danes
l|tt|elena domala samo na irancoski jezik in civilizacijo_ Drugod
luli ic 'kulrura(, taje pa nekaj drugega in na drugi kakovosrni
Invtti. Zagotovo znamenje dasa, ki obsoja civilizacijo elirnosti jn
lltr r'rj(i mnoziano kulturo: ta je preplavita podrodje zgodovine in
In nucdila manj dloveskega in bolj marerialnega. Izgubtj en j€ tudi,
krl k{ic, boj Femanda Braudela, koje hotel >marerialno kulturo<
tnl|lcfllalr z >materialno civilizacio<<. Se naj spnjaznimo s rako
nrflovcikostjo?

Mnrc Bloch - ki mu je delo zrnotila al(tivna vkliuditev v odDor
In !r '  r ru ni t  ; rv l tenja prelrgale krogle sovra/nega irret .keg:r ro,Ja
htx lt)44 - ni mogel dokondati V poglavja, poglavja, brez dvoma.
o nrnrlrSr v zgodovini<. Popravilje le za6etek o >pojmu vzroka(.
V hicnr nnm je poslal nekaj pomembnih sporoail:

Nt'iprcj je zavmil >pozitiviT.em.<, ki je poskusal zamisel >o

, vpmianjr se nfejo okoli tktcsa.lff svd s Pierom ToDbenon poinenoval,

"globnlzntloai 
plcdmcti v zeodorini. Glej: 

'LJnc 
hnrone totnl€ du Moycn Age

e elle possiblcl<. ,4.kr d! /1tf Co"sr,\ ,tliohal .les so.itts s.rank:, Ptiz-
1975.
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vzrokD izvredi iz znanosti..;in obenem obsodil poskuse, dabi vpra-
ianje vzrokov v zgodovini skrdili na vpralanje vzgibov in >vsak-
danjo psihologijo<. Ugovor ki gaje treba dobro premisliti, saj se
je po kaljevski, dez vse kaljevski pori mentalilet raz lila reka vul-
garne psihologije.

Nato je razgaiil novega malika, ki ga je treba pregnali iz
zgodovinarskih razmisljanj: )zaverovanost v en sam vaok<.
Obsodba je brez prjzjva: >monizem vzroka, predsodek zdrave
pameti. postulat logika. obsedenost preiskovalnega sodnika, je
zgodovinski razlagi zgolj v napoton. Zivljenje. se pravi zgodovina,
je v svoji strukturi, v svojih vzrokih vedplastno.

-V td zvezi je opozorit 5e na eno >napako<, zmoto, 'pri kateri
se je navdihnil danes dokontno pokopani zemljepisni psevdode-
terminizem<.In dodal: >Naj Renan re6e, kar hoae, ni pu!6avanujno
'monoteistiana'.< Ne vem, ali ta mrlid 5e zmerom ne miga. Se pred
kratkim so se dobre duie dudile prismodarijam nekega Andrqa
Siegfiida (o katerih danes ne vemo ved, ali niso bile po svoje
rasistidne) in njegov blodni francoski volilni zerntjePis je bil, kot
kaze, vselej hudo zapeljiv. Ne, granit ne voli.

In nato boieti trenutek, ko stavek ni dokonaan, ko stran ostane
neizprosno bela..- Vendar je konec lep: >Z eno besedo, v zgodovi
ni se. lako kot drugod, vzroki ne postulinjo. Ampak se isaejo.<
Pretrgana knjiga se konda z besedo poznavalca, iskalca, vendar tudi
s pascalovskim pridihom.

Danes radi govorijo - predvsem tisti, ki Marca Blocha in rcvi-
je Anali ne marajo da sta zmagala in je njuna zamisel zgodovine
zavzela zgodovinsko znanosl todatojele izgovot da lahko njune
nauke in njun zgled spravijo v muzej zgodovinopisnih starin.
Zmotna ali hudobnatrditev pa skriva v sebi dve resnici. Prva: de sla
Marc Blo(h in revi ja rer odloi i lno vpl ivala na prenovitev zgo-
dovine, seje prenovaomejila le nanajpomembnejsi zomi kolnjune
usmeritve, na zamisel problemske zgodovine ali interdisciplinarne
zgodovine, na primer. Druga je, da ima knjiga, kal(rsna je pred
nami. v sebi ie zmerom precejien del novosti in potrebnosii in da
je trebazDovanajti njeno mod. O zapletenosti zgodovinskega dasa,
o nuji zgodovinske razlage, o naravi zgodovine sedanjosti, o raz-
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nrcriih med sedanjostjoin preteklosrjo, o >malikovanj u izvirov<, o
l"'inll >vzroka< v zgodovini, o naravi in strukturi zgodovinskega
rftl8{)dka, o vlogi zavesti, o obravnavanju >nakljuija< in o oblikah
lrri ir napate v zgodovini, o zgodovinskemjeziku, o upraviienih
nx('inib delanja zgodovine. o opredel;tvi nujnega raziskovanja
,torlovinske >resnice< (samo de nas ne opehari umetelnost zgo
rl"vanc in pad vseh drugib znanosti, saj ni znanja brez tate cene;
/ttr'(k)vinsko resnico so hoteli celo zanikari in se prepustiti tako
r.hol ni€tzschejanskemu igranju zgodovinske igre po samovoljnih
l,tlrvrl,h). o nuji zgodovinske in zgodovinarske etike. o vsem tem
trx'rrnro izhajati iz knjigc, kije pred nami. In deje ostala Blochova
nirel o zSodovinadevi dr;i v zvezi s prihodnosrjo skrivnosr,je |o
vltl$irnje za nas dediidina, ki nas obvezuje.

V rn itev, torej, k Marcu Blochul Zagorovo, saj gre za eno n ajbolj
llrrhrih vrnitev v primerjavi s tisrimi, ki so zgolj slabo zakinkano
vrl|(lnric k zgodovinopisni predzgodovini. Ampak sevedaie treba
rll.l prisluhniti nasvetu MarcaBiocha: >Zvesr bom redaj osral nju
tritrr rrtrukom inju obenem rade volje pograjal, kjef se mi bo zdelo
pntn hno. tako kakor Zelim, dame bodo nekega dne pograjali moji
lldco(i < Krljiga namrci ni kondna posraja, ampalje ;zhodjsae.

Krti nrj si torej o knjigi mislijo danes zgodovinar, udireli
,lrft)vine, irudent ali ljubitelj zgodovine (in ali ne bi morala biri
v|lrkn ,cnska in vsak moxki v Blochovi du5i ljubitetja zgodovine
dll tt{nr rA celo zaljubljenca vanjo)?

Jr v t j tv i  v ' \ t r  knj i8a posame/nika. preTerega /  ra, ,umom In (  u5-
lvl, {k)vcka in dr:avljana ler obenem profesorja in zgodovinaria.
/{llflhlicncga v gotovost in zavedajodega se obenem negotove m]a
rirrti rgodovinske znanosti. obloienega s Siroko in globoko erudi-
r ' l to,  v i indnr nared Z3 pusloloviaine raluma. laanega znanja- razu
rllrvurtix in rxzlage- Pa tud; knj iga zgodovinarja. rojenega leta 1886,
Infil|\lc8t| v krogu Zidovske in dreyfusovske univerziterne druzine.
n$/Irlolr'lincga z ozko in povrSno zamisljenim in dejanskim po-
llfr.vrrtcrtl rgodovinc v Franciji na zaaetku 20. sroletja, zgodovi
l|'ln, ki ic ob sreaanju z Lucienom Febvrom posral eden glavnih
l l rr l f rv t , ' i  t r , rnovi  zgodovrnr med obema voJnamr. s \ !oj i 'n
rl|l('rr, s |ouacvanjem jn z vplivom . ndlrv- ki jih je, kor reaeno.
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soustanovil. Zgodovinarja, duhovnega sinaMicheletain Fustela de
Coulangesa. sprejemajoiega obenem najboljie iz evropskega
zgodovinopisja s konca I9. in z zaietka 20. stoletj4 prebirajoaega
Marxa, Durkheima in Simianda, vsel€i pripravljenega prisluhniti
tistim njihovim sporoailom, k poglabljajo in krepijo zgodovino' in
obenem upirajorega se tislemu v njihovih razdlenitvah. kar zaniku
je stvarni aas zgodovine in stvarne l.judi, ljudi, vse do brezimnih
igralcev v globodinah, ki zgodovino iivijo in jo obenem delajo.
Kakor bi se opredelil sam, je bil boli kot sin svojega oteta sin svo-
jega tasa. In iasje bil das tretje republike, dveh svetovnih vojn' ki
jjhje Marc Bloc >naredil< in v Zivo preiivel kot drzavljan, vojak
rn zgodo!inar Apoloptja .todown?. rJ'trga takegd posameTnega in
skupinskega Marca B locha, je zato tudi izdelek svojega aasa. Casa
premagane Francij e, na kolenih zaradi poraza, zasedbe in vichyjske
sramore, aasa. v katerem je pa Marc Bloch ujet prvi miget upanl4
upanja, da se bo zgodovina osvobodila injijetreba zato pomagatr
z dejavnim odporom, in upanj4 da bo zgodovinska znanost naredi-
la korak naprej injije treba osvetliti pot - inje zalo napisal lo knjr-
go. Tako kotje belgijski zgodovinarHenri Pirenne, veliki uiitelj in
na tem meslu pogosto navajani sokrivec, ki so ga med Prvo sve
tovno vojno Nemci zaprli v hisni pripor, v njem napisal pionirsko
Zgodovino EvropelHistoire de I Europe), in tako kakor je v istem
dasu v nemikem taborisiu Femand Braudel izpilil disertacijo o
SrulozemLiu in sre.lo.emskem svetu I tasu Filipa Il. Ih Midi
terre le et te Monde ndditertanlen a L ipoque lle Philippe II'
1949).

Nedokoniana knjiga je popolno dejanje zgodovine-

DOKONCNA UREDITEV

Jacques Le Gor
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