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Kolektivna memorija in 

individualna memorija 

 

Predgovor 
 
S sociologijo je tako kakor z drugimi disciplinami: potem ko je preiskala oddaljena območja, 
se pribliţuje konkretni ralnosti ţivljenja. Postopek, ki vodi Mauricea Halbwachsa  od (danes 
klasične) analize druţbenih razredov k proučevanju »druţbenih okvirov memorije« je iste 
vrste kakor tisti, ki pelje Marcela Maussa od Skice teorije magije k Tehnikam telesa: druga 
generacija francoske sociološke šole gre od »daljnjega« k »bliţnjemu«1. 
Prevzame nas, ker zadnje analize Mauricea Halbwachsa, le malo preden je bil deportiran in 
so ga nacisti umorili, odpirajo novo pot k sociološkemu proučevanju vsakdanjega ţivljenja; 
le obţalujemo lahko, ker sugestije, ki jih vsebuje Kolektivna memorija, postumna knjiga, 
objavljena leta 1950, niso tedaj oplodile drugih raziskovanj. Res je, da ta datum zaznamuje v 
Franciji točko, ki jo je nabolj prizadel tisti »neopozitivizem«, katerega meje sta tedaj pokazala 
Pitirim Sorokin in Georges Gurvitch s tem, da sta dokazala iluzorni značaj analize, ki jemlje 
svoje termine in koncepte iz znanosti, ki je tuja njenemu predmetu. Sploh ne dvomim, da bi 
bil danes odmev te knjige bolj intenziven. 
 

*** 
 
Maurice Halbwachs se v svojem delu iz leta 1925 Družbeni okviri memorije (Les cadres sociaux de 
la mémoire) kaţe kot pravi durkheimovec. Ko govori o druţbenih razredih in kmalu tudi o 
samomoru, sicer preseţe mišljenje mojstra francoske šole, zato pa se njegova analiza 
nedposredno navezuje na navdihovanje pri Elementarnih oblikah religioznega življenja (Le formes 
élémentaires de la vie religieuse). Avtor v tem delu pokaţe, da je nemogoče pojmovati problem 
spominjanja in lokalizacije spominov, če za aplikacijsko točko ne vzamemo dejanskih 
druţbenih okvirov, ki rabijo za usmerjevalnike za to rekonstrukcijo, ki jo imenujemo 
memorija. 
Durkheim je na svojih dobro znanih straneh (ki so ogromno prispevale k sociologiji 
spoznavanja) odločno vztrajal pri dejstvu, da druţbeni in mentalni klasifikacijski sistemi 
vselej temeljijo na »vznemirjenih druţbenih okoljih«. Ta ideja tedaj ni mogla dobiti vsega 
svojega pomena, enako kakor ni mogel kaj bolj uveljaviti svojega resničnega dosega neki 
drug durkheimovski koncept, koncept nomija2. Natančneje, sodobniki so od Durkheimove 
sugestije obdrţali sumarno idejo o mehaničnem razmerju med mentalnimi klasifikacijami in 

                                                                        

1 Dodajmo še ime Roberta Hertza, ubitega med vojno 1914, čigar Prispevek k študiji o kolektivni reprezentaciji 
smrti (Contribution à une étude sur la représentation collective de la mort, L’année sociologique, 1905-1906) je 
odprl podobno raziskovanje. 

2 Glede tega glej našo knjigo Durkheim (Presses Universitaires de France). 
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druţbenimi klasifikacijam, medtem ko gre za dialektično korelacijo med dinamizmom, ki 
ustvarja človeške skupke – njihovo »vznemirjenost« – in organizacijo preprostih 
reprezentacij, ki se nanašajo na kozmos ali na inertno okolje opazovane druţbe. 
Durkheimovi izrazi seveda ustvarjajo iluzijo. On sam je bil vse svoje intelektualno ţivljenje 
ţrtev besednjaka, ki so ga govorili tudi njegovi sodobniki (celo Bergson). Opozarjali so na 
to, kako zelo je ta zadrega z govorico motila utemeljitelja francoske sociologije pri 
poznavanju njegovega lastnega raziskovanja: analiza kolektivne zavesti (o kateri je slutil, da 
je njen votek imanenten delnim zavestim, ki jo sestavljajo in so prepustne druga za drugo) ni 
mogla uspeti zaradi zastarele, vase zaprte podobe »zavesti o sebi«, ki jo je inetelektualizem 
zapustil tej generacii mislecev3. 
Pa vendarle je Husserl v istem obdobju predlagal opredelitev intencionalnosti, ki je dala 
pomen Durkheimovemu odkritju, s tem da mu je omogočila, da je jasno razloţil recipročno 
odprtost zavesti subjektov in udeleţbo elementov, ki sestavljajo to ţivo totalnost, brez 
katere bi pojem kolektivne zavesti ostal brez operativne vrednosti. Toda Husserlovo 
mešljenje ni prodrlo v Francijo – tja niso prodrli niti elementi dialektične refleksije, se pravi 
določenega marksističnega postopka, ki bi lahko privedli do primerljivega rezultata. 
Da se je Durkheim vse ţivljenje bojeval zoper formulacijo, ki je bila v nasprotju z njegovim 
ravnanjem (to se pokaţe zlasti v njegovih študijah, zbranih v Sociologie et philosophie), in da ga 
je to, da ni bilo nove konceptualizacije, privedlo do tega, da je hipostaziral kolektivno zavest 
in druţbo, je problem, ki bi zahteval dolgo analizo. Rečemo lahko vsaj to, da je učitelj svoje 
teţave zapustil prvi generaciji učencev… 
Kljub temu se je, ko je Maurice Halbwachs začel objavljati knjge, zgodila sprememba. Ne le 
zato, ker so v Francijo prodrli nekateri novi operativni koncepti, temveč predvsem zato, ker 
je sama izkušnja vsilila refleksiji analitične teme, ki so nato prisilile filozofski besednjak v 
občo revizijo. Ni namreč gotovo, da se obstoj problemov zliva s konstituiranim sistemom 
govorice, zlasti ne na področju spoznavanja človeka, kjer konceptualizacija le delno in vselej 
pribliţno pokriva neskončno bogastvo izkušnje, ki ni nikoli povsem obvladana4. 
Ali ni to, da je vse to obdobje obvladovala refleksija o memoriji in o spominih, da sta se 
znanstveno spoznavanje in umetniško ustvarjanje tedaj ujela v prizadevanju, da bi dosegla 
ista območja kolektivne in individualne izkušnje, indic za preseganje konceptualnega izraza, 
ki ga je vzpostavila človeška dejanskost? To, da so Proust, Bergson, Henry James, Conrad, 
Joyce, Italo Svevo iz rememoriranja in iz analize nerefleksivnih oblik duha naredili zemeljno 
temo svojega raziskovanja, to, da je nadrealizem (katerega vpliv na filozofsko refleksijo je 
preiskal F. Alquié) postavlja kontingenco, sanjsko in memorizirajočo raziskovanje v ospredje 
svoje askeze, uporablja asociacije, katerih navidezni nered po vsem videzu izhaja iz skrite 
logike, katere racionalizacijo omogoča psihoanaliza – vse to je prispevalo k temu, da je nastal 
snop spraševanj, ki gredo v isto smer: proti osvetlitvi kolektivne in individualne eksistenčne 
dejanskosti. 
In to kljub temu, da ni bil rešen noben izmed temeljnih problemov francoske filozofske 
govorice. Saj Bergson, ko govori o memoriji, enako kakor Durkheim zadeva ob 
neadekvacijo znanstvenih terminov dejanskosti, ki si jo prizadeva dojeti. Zatekanje k 
literarni govorici (zaradi česar so nekateri menili, da avtor Materije in spomina ne zaupa svojim 
idejam) ni le počastitev umetniškega ustvarjanja, ki je tedaj prišlo dlje v preiskovanju 

                                                                        

3 Georges GURVITCH, La vocation actuelle de la sociologie, vol. II (Presses Universitaires de France). 

4 Toda zelo zanimivo je tudi, zakaj je izkušnja (izkušnja intelektualcev) v nekaterih trenutkih privedena do tega, 
da išče svojo resnico v identifikaciji eksistence z govorico. Ta zoţenja so prav zoţenja izkušnje, ki se omejuje 
in se reducira “na svoje minima”. 
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neznanih območij izkušnje, ampak tudi prizadevanje, da bi vzpostavil nov besednjak5.  Ta 
poskus kljub vsemu pomeni najbolj koherentno prizadevanje, da bi refleksijo izmotali iz 
demodiranega in z realnostmi, ki se pojavljajo iz ne več obvadovane izkušnje, preseţenega 
mentalnega orodja. 
 
                                                        * * * 
 
Čeprav je tako, ta preokupacija, ki usmerja pozornost k memoriji in trajanju, v resnici 
ustreza prelomu v kontinuiteti evropskih druţb. Prelom vojne 1914, ki oddaljuje preteklost, 
ki nikoli ni bila dojeta kot taka, prelom med sovraţnimi »nacionalizmi«, ki razodeva, kakšni 
arbitrarni konstrukciji se vdajata skupina ali nacija, kadar hočeta iz svoje zgodovine narediti 
»doktrino«, prelom v gospodarskem ţivljenju, ki stopnjuje stratifikacije in delitev na razrede 
in povzroča, da je razmerje med podobo, ki si jo ustvarjamo o človeku in svetu, in 
omejenim mestom, ki ga zaseda ta podoba v organiziranem skupku, bolj zaznavno. Privilegij 
univerzalne zavesti se razkroji, enologija pa poudari kontingentnost »primitivnih« in 
»znastvenih« mentalitet (navzlic naivnosti te dihotomije). To je čas, ko je Lukacs postuliral, 
da obstaja razredna subjektivnost, ki  s sabo prinaša svoj lastni svetovni nazor in svojo 
lastno memorijo, subjektivnost, ki postane absolutna objektivnost, ko gre za »privilegiran« 
razred glede na eminentno mesto, ki mu ga je filozof naklonil v hierarhiji skupin in 
karizmatični viziji zgodovine. Ali ni bilo tedaj tudi prvič, ko je bilo videti politične reţime, ki 
so se delali, da s seboj prinašajo absolutno podobo človeka, vsakokrat drugačno, a tudi 
sistem vrednot,  s katerim se na novo sestavljata preteklost in prihodnost? Polagoma je 
prišlo do impresionističnega relativizma, kakršen je pri Karlu Mannheimu, ki je iz oči izgubil 
druţbeno zakoreninjenost ideologij, katerih intenzivni razcvet sam prikazuje. 
Te preokupacije, ki se ujemajo z globoko sociološko intenco našega obdobja, se kaţejo prav 
toliko v raziskovalnih temah sociologizirajočih zgodovinarjev, denimo Marca Blocha ali 
Luciena Febvra, kakor vtiskujejo svoj pečat v evolucijo Mauricea Halbwachsa. 
Legendarna topografija Evangelijev v Sveti deželi (La topographie légendaire des Évangiles en Terre sainte) 
(objavljena 1941) je eno izmed pričevanj o tej usmeritvi h konkretnemu: ali ne gre za to, da 
je pokazano, kako zelo variira lokalizacija kolektivnih spominov glede na različne skupine 
(in njihova recipročna razmerja), ko se slednje polastijo skupne »kolektivne reprezentacije«? 
Pod zunanjim površjem, ki zbere spoštljivo in naivno tradicijo, se druga na drugo nalagajo 
različne interpretacijske plasti, od katerih se vsaka ujema z dejanskimi perspektivami, ki jih je 
ta ali ona skupina (ta ali ona sekta) opredeljevala kot ustrezajoče svjemu mestu v nekem času 
in nekem prostoru. Zgodovina, osvobojena »historicizma«, se tukaj pridruţuje sociologiji, ki 
se je znebila »sociologizma« iz časa nastanka. 
Besedila, ki jih vsebuje Kolektivna memorija (La mémoire collective), so druga končna točka tega 
raziskovanja. Njihov pomen je večji, ker nas bolj zadevajo. Nedvomno je tako tudi zato, ker 
je faktura dela, v katerem so zdruţena, bolj svobodna kakor v vseh drugih delih Mauricea 
Halbwachsa in ker je vsa preţeta z literarnimi intencami v najboljšem pomenu te besede. 
Knjiga je zanimiva predvsem zaradi dejstva, da se v njej v nasprotju s pozitivističnim 
postulatom zdruţujeta razumljiva interpretacija in kavzalna analiza, dojemanje skupkov in 
dojemanje pomenov. Še globje pod to analizo memorije se skriva opredelitev časa. Čas v 
resnici ni več homogeno in uniformno okolje, v katerem se dogajajo vsi fenomeni (v skladu 
z vnaprejšnjo idejo v vsej filozofski refleksiji), ampak zgolj načelo koordinacije med 

                                                                        

5 Moţno je, da je bil filozofski “ţargon” protest zoper konceptualno bedo francoske filozofije: kritike Yvona 
Belavala in J.-F. Revela so pertinentne in utemeljene. 
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elementi, ki niso odvisni od ontološkega mišljenja, ker zadevajo območja izkušnje, ki jih ni 
mogoče reducirati nanj. Zoper platonistično videnje časa, ki čas spreminja v »gibljivo 
podobo večnosti«, zoper interpretacijo zastarelega spiritualizma, ki trdi, da »materialnost 
meče v nas pozabo«, zoper heglovsko pojmovanje enega samega dogajanja, ki vsebuje 
racionalno logiko6, začenja francoska sociologija s Halbwachsom izvajati konsekvence iz 
einstenovske revolucije. Čas ni več privilegirano in stabilno okolje, v katerem se razgrinjajo 
vsi človeški fenomeni, podobno tistemu, kar je bila svetloba za nekdanje fizike. Ali lahko o 
njem govorimo kot o kategoriji z enkrat za vselej določenim razumevanjem? 
Maurice Halbwachs omenja pričevanje, ki ima smisel le v razmerju do skupka, katerega del 
je, saj zahteva realen dogodek, ki so ga nekoč skupaj doţiveli in je zato odvisn od 
referenčnega okvira, v katerem sedaj evoluirata skupina in posameznik, ki ga potrjujeta. To 
pomeni, da se »jaz« in njegovo trajanje situirata na stičišču dveh različnih in kdaj pa kdaj 
divergentnih nizov, tistega, ki se pripenja na ţive in materialne aspekte spomia, in onega, ki 
rekonstruira tisto, kar sodi le še v preteklost. Kaj bi bil ta »jaz«, če ne bi bil del »afektivne 
skupnosti« nekega »vznemirjenega okolja«, od katerega se poskuša ločiti v trenutku, ko se 
»spominja«? 
Individualna memorija seveda obstaja, je pa zasidrana v različne okvire, ki jih sočasnost ali 
kontingentnost za trenutek zbliţata. Osebno rememoriranje se namešča na kriţišče 
mnogoterih solidarnosti, v katere smo vključeni. Nič se ne izmakne sinhroničnemu votku 
sedanje druţbene eksistence in prav iz kombinacije teh različnih elementov se lahko prikaţe 
ta oblika, ki jo imenujemo spomin, ker jo prevajamo v neko govorico. 
Zavest tako ni nikoli zaprta sama vase, ni ne prazna in ne samotna. Vleče nas v mnogotere 
smeri, kakor da bi spomin bil orientacijska točka, ki nam omogoča, da se postavimo na 
sredo nenehnega spreminjanja druţbenih okvirov in zgodovinske kolektivne iskušnje. To 
morebiti pojasnjuje, zakaj je kolektivni spomin v obdobjih miru ali trenutne negibnosti 
»druţbenih« struktur manj pomemben kakor v obdobjih napetosti ali krize – in tu kdaj pa 
kdaj postane »mit«. 
Spomin je med vsemi »kolektivnimi interferencami«, ki ustrezajo ţivljenju skupin, kakor 
meja in limita: postavljen je na presečišče več tokov »kolektivnega mišljenja«. Prav zato se 
moramo tako truditi, da se rememoriramo dogodke, ki zadevajo zgolj nas. Vidimo 
potemtakem, da ne gre več za to, da ekspicitiramo kako esenco ali kako fenomensko 
realnost, marveč za to, da razumemo neko diferencialno razmerje… 
Pravzaprav nam Maurice Halbwachs pomaga, da umestimo osebno pustolovščino 
memorije, zapovrstje individualnih dogodkov, ki je rezultat sprememb, ki nastajajo v naših 
odnosih do skupin, v katere smo vmešani, in v odnosih med temi skupinami. Ali ni Proust o 
raziskovanju podal hkrati lucidnega in tesnobnega opisa, on, ki je videl, kako se brišejo 
najbol intimna rememorinjanja (podoba njegove babice, matere, Albertine), s tolikšno 
vznemirjenostjo, s kolikšno je s sedanjim čustvovanjem napolnjeval implicitno ugotovitev o 
distanci, ki ga ločuje od tistega, za kar misli, da je izgubil7? Toda njegova zgodovinska bit je 
v nasprotju z intimno bitjo, ki jo nujno izda, ko se socializira. 
Pri Halbwachsu se sem umešča pomemben razloček med »zgodovinsko memorijo«, ki 
zahteva rekonstrukcijo podatkov, ki jih daje sedanjost druţbenega ţivljenja in so projicirani 
na znova izumljeno preteklost, na eni strani in »kolektivno memorijo«, ki magično na novo 

                                                                        

6 Cf. Georges GURVITCH, Dialectique et sociologie (Flammarion). 

7 Gilles DEULEUZE je zelo dobro videl, da je bil pri Proustu spomin predvsem tesnoba vpričo tega, kar je 
bilo izgubljeno in bi utegnilo več ne oţiveti, pa četudi v podobi: Proust et les signes (Presses Universitaires de 
France). 
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sestavlja preteklost, na drugi strani. Med tema dvema smerema kolektivne in individualne 
zavesti se razvijejo različne oblike memorij, katerih oblike se spreminjajo glede na cilje, ki jih 
implicirajo. 
To kajpada ne pomeni, da so duhovi med seboj ločeni drugi od drugih, temveč da 
kombinacija kolektivnih skupkov, v katerih so angaţirani ti duhovi, opredeljuje mnogotere 
izkušnje časa. Vidimo, kako tukaj nastaja refleksija, ki vodi v analizo »mnogoterosti 
druţbenih časov«, ki je tako pomembna v mišljenju Georgesa Gurvitcha. Dojemamo tudi, 
zakaj se kolektivna memorija ne meša z zgodovino, zakaj je izraz »zgodovinska memorija« 
malone absurden, ker povezuje dva izključujoča se koncepta. Ali zgodovina ne izhaja iz 
kristalizirane konstrukcije, ki jo je naredila neka skupina, da bi se ubranila pred nenehno 
erozijo spreminjanja, medtem ko memorija postulira vplivno območje perspektiv in 
njihovega recipročnega relativizma? 
Če je tako, se problem trajanja in problem časa ne zastavljata več v terminih, ki so bili 
termini tradicionalnega filozofskega mišljenja. Ne glede na to, kako teţko je Maurice 
Halbwachs pistal na dejansko pluralnost druţbenih časov (medtem ko je slutil njihov obstoj 
navzlic svoji izobrazbi, ki ga je učila, da obstaja ena sama časovnost, pa čeprav v skladu s 
preveč preprosto bergsonovsko dihotomijo razdeljena med trajanje in prostorskost), se 
njegova refleksija izteče v tole pomembno odkritje: »Razločiti je treba«, piše, »določeno 
število kolektivnih časov, kolikor je pač ločenih skupin«. Smrt mu ni dovolila, da bi šel dlje 
od te ugotovitve. 
Pa vendarle, če »kolektivna memorija« ničesar ne dolguje »zgodovinski memoriji« in vse 
»kolektivni memoriji«, je tako zato, ker se prva umešča na presečišče več nizov, ki jih je 
zbliţalo naključje ali spopadi skupin: memorija ne more biti temelj zavesti, saj je zgolj ena 
izmed njenih smeri, moţna perspektiva, ki jo racionalizira duh. To nas potemtakem privede 
do proučevanja najbolj preprostih človeških dejstev, kakršna se dogajajo v realnem ţivljenju 
med dogajanjem mnogoterih dramatizacij, v katerih se spopadajo realne in imaginarne vloge, 
utopične projekcije in arbitrarne konstrukcije. 
Kriţiščem druţbenih časov, kamor se umešča spomin, ustrezajo kriţišča prostora, ne glede 
na to, ali gre za strjeni in »kristalizirani« prostor (»skupine v celem delu njih samih 
posnemajo pasivnost neţive materije«) ali za doţiveta prostranstva, kjer skupine začasno ali 
dokončno fiksirajo dogodke, ki se ujemajo z njhovimi recipročnimi razmerji z drugimi 
skupinami. 
Religije, politična stališča, administrativne organizacije nosijo s seboj časovne 
(»zgodovinske«) razseţnosti, ki so projekcije proti peteklosti ali proti prihodnosti in ki se 
ujemajo z bolj ali manj intenzivnimi in poudarjenimi dinamizmi človeških skupkov; nosijo 
minljiva znamenja recipročnosti teh konstrukcij, mestnih zidov, hiš, mestnih ulic ali ruralnih 
krajin. 
                                                            *** 
Ta postumna knjiga, taka, kakršna je, nosi s seboj poudarek, ki presega »klasično« 
sociologijo, saj v njej najdemo elemente sociologije vsakdanjega ţivljenja ali, natančneje, 
predpostavke, ki bi sociološki analizi omogočile, da bi preiskovala konkretne situacije, v 
katere je človek impliciran vsak dan v votku kolektivnega ţivljenja8. 
Te situacije niso zgolj razrezi v izkušnji: vključujejo druţbene vloge in oţivljajo delni 
dinamizem »vznemirjenih okolij«. Sociologija se je lahko, s tem da je času (in memoriji) 
odvzela privilegij »neposredne danosti« zavesti, ko mu je vzela platonovsko »esenco«, lotila 
analize človeških dejstev, ki so bila dotlej prepuščena literaturi. Potem ko so tako dolgo 

                                                                        

8 Henri LEFEBVRE je skiciral raziskavo te vrste v Critique de la vie qoutidienne. 
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»reducirali« heterogeno na homogeno, je dovoljeno preiskovati eksistenčni fenomen v 
njegovi specifičnosti, takega, kakršnega dojamemo, v mreţi mnogoterih pomenov, ki se 
enkrat ujemajo z uveljavljenimi klasifikacijami, drugič pa ustrezajo globokim mutacijam, ki 
odkrito ali neodkrito pretresajo moderne druţbe. Pred tako sociologijo se bi odprla 
velikanska domena, prav tista, ki jo je naključno raziskovala literatura prejšnjega stoletja. Ne 
bi se mogla zadovoljiti z »abstraktnimi« problemi, temveč bi morala odgovarjati na realna 
spraševanja ţivega človeka, takega, kakršen je, ne pa prelomljenega skozi doktrine ali 
ideologije. In nemara bo s tem sociologija našla novo poklicanost, ko ne bo več poskušala 
individualnega »zvesti« na kolektivno, temveč zvedeti, zakaj sredi kolektivnega votka 
eksistence prihaja na dan in se uveljavlja individuacija… 
 
Jean DUVIGNAUD 
Profesor na Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Orléans-Tours 
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Uvod 
 

MAURICE HALBWACS 
(1877-1945) 

 
 Rojen je v univerzitetni druţini, bil je priden in resen otrok, ki je prebiral Julesa Verna z 
atlasom, bil je dijak liceja brez zgodb vse do dne, ko je na liceju Henry-IV postal Bergsonov 
učenec. Zaslepljen od moţa, vznesen zaradi razodetja filozofije, je nenadoma odkril 
poklicanost zase. Poslej je v resnici – ţe v dvajsetem letu – pod diskretno zunanjostjo 
uglajenosti in molka utelešal zase tisto hkrati spoštovano in zavračano človeško vrsto, 
filozofa, se pravi, tistega, pri katerem je skrb za mišljenje prva. Prijatelji in on sam so se 
nasmihali njegovim pogostim raztresenostim; bil je namreč vselej zatopljen v kako 
ekskluzivno, se pravi, tiransko raziskovanje. Ne zato, ker bi bil zaprt vase ali usmerjen v 
notranjost, on, ki je tako odločno spodbijal kakršnokoli povsem individualno mišljenje. 
Nasprotno, vselej je uskladil meditacijo s skoraj univerzalno radovednostjo; ţe na liceju, v 
šoli je obdeloval Stendhala, Rembrandta, najbolj vztrajno pa Leibniza; vstopil je v druţbeni 
in politični boj s Peguyem, nato Lucienom Herro in Jaurèsom. Ta vse ţivljenje neutrudni 
delavec je znal najti čas za vse, za druţino, za velika potovanja, za umetnost in politiko, 
včasih celo za svet, pa tudi za druţbene naloge, ki so mu v zadnjih letih ţivljenja bolj kakor 
njegovo stremljenje vsilile teţo njegovega dela in razseţnost dejavnosti9. A najsi je bil 
njegovo sodelovanje še tako učinkovito, njegova dobrohotna navzočnost tako dragocena, se 
je čutilo, da se ne ukvarja zgolj s posvetnimi stvarmi, da je nadaljevanje refleksije slej ko prej 
najpomembnejše in da postavlja vse stvari in vse ljudi v oddaljenost dezinteresiranega 
opazovanja in presojanja.  
Zmeraj je sicer priznaval, kaj dolguje Bergsonu, vendar se je formiral tudi zoper njega zaradi 
ţivega obrambnega vzgiba. Bolj kot filozof je hotel biti učenjak. Takoj po agregaciji, ko je 
delal na Leibnizovih Neobjavljenih besedilih – zato enoletno bivanje v Hannovru leta 1904 – se 
je pripravljal, da bo prelomil s svojo filizofsko izobrazbo in morebiti s svojimi dispozicijami 
za metafizika. Po premisleku in tuhtanju se je odločil, da se bo posvetil »poslednji zanosti« 
po Comtu, tisti znanosti, katere predmet je najbolj kompleksen, kraj, kjer se na eni strani 
srečujejo mehanično in organsko, na drugi pa zavestno. Šel je pogledat Durkheima, ki ga še 
ni poznal. Na pozneje je preloţil poučevanje filozofije na nekem liceju, revno ţivel v Parizu 
od štipendije in spet postal študent. 
Študiral je pravo, se naučil politične ekonomije, se uril v matematiki. Nemara je njegovo 
mišljenje moralo ostati tako mlado zaradi te nenehne lakote po novem znanju. Zavedal se je 
tudi, da mora tudi sam utirati poti mladi znanosti, kamor, kakor pravi, »ni kraljevske poti«; 
od tod tisti kdaj pa kdaj nekoliko bojeviti poudarek, ki je lasten tistim, ki morajo 
skronstruirati metodo in hkrati odkriti predmet svoje znanosti, denimo biologom XIX. 
stoletja. Durkheim in Simiand – njegov prijatelj in tisti izmed vseh sociologov, ki ga je 
najbolj občudoval – sta bila njegova vodnika; toda kmalu si je utrl svojo pot, enako 
oddaljeno od tistega, kar je pri prvem imel za preveč dogmatično, pri drugem pa za preveč 
vestno empiristično. Le da je njegovo metodologijo in, če ţe hočemo, njegovo doktrino 
treba iskati v njegovih knjigah, v njegovih kursih in v njegovih številnih člankih o najbolj 
raznovrstnih temah. Nikoli ju ni explicite ločil od francoske šole, zaposlen, kakor je vselej 
                                                                        

9 Od leta 1932 je bil dopisni član Académie des Sciences morales et politiques. Od leta 1935 je bil član Institut 
International de Statistique. Od leta 1938 je bil predsednik Institur français de Sociologie. Od leta 1943 je bil 
podpredsednik Société de Psychologie. Stoloval je v Ţenevi na B.I.T., leta 1938 kot delegat na Konferenci 
statistikov dela; leta 1937 na S.D.N. kot ekspert pri Mešanem odboru za prehrano delavcev itn. 



 

 
8 

bil, z novimi deli in tudi zadrţan zaradi nekakšne brezbriţnosti do samega sebe, zaradi tiste 
skromnosti, ki je bila ena izmed njegovih srčnih in duhovnih vrlin. 
Če bi potemtakem hoteli spet najti zgodovino njegovega mišljenja – in tega nikakor ni 
mogoče narediti v tako kratkem zapisu – bi morali najprej v njegovem prvem delu Razlastitve 
in cene zemljišč v Parizu od 1860 do 1900 (v obliki pravne doktorske teze10, izšle leta 1909) 
spremljati tipanja učenca, medtem ko se je kot novinec v znanosti kotel opirati skoraj edino 
na tisto obliko izkušnje, ki se mu je tedaj zdela najapomebnejša v sociologiji, na statistiko. 
Vidimo ga, kako »pomnoţuje« previdnostne ukrepe zoper prenagljene ekstrapolacije in celo 
hipoteze. Vemo, da je kmalu postal mojster v statistiki, da je do konca ostal njen prepričan 
izvajalec in da je preciziral njene zakone, o njih razpravljal in jih poglobil. Navedimo Teorijo 
povprečnega človeka. Esej o Queteletu in moralni statistiki iz leta 1913; iz leta 1924 (v sodelovanju z 
M. Fréchetom) Verjetnostni račun v dosegu vseh, iz leta 1923 njegov prispevek VII. zvezku 
Francoske enciklopedije: človeška vrsta, zorni kot števila, itn. 
Predvsem pa je treba pokazati, kako je zanj statistika kmalu bila, in to čedalje bolj, le še 
sredstvo za to, da je s pomočjo številk zbral druţbeno materijo za refleksijo; materijo kot 
neposredno in takoj kvantificirano sled druţbenih dogodkov, ki pa ne pove ničesar, nič več 
kakor narava. Ţe 1913 se je v svojih dveh tezah es lettres – ki ju je napisal, ko je poučeval na 
licejih v Reimsu in Toursu – se je prepričal, da druţbeno dejstvo, čeprav je deloma merljivo, 
ni za znanstvenika zunanje, ni zunanje za ljudi, ki ga ţivijo. Poslej je prav problem druţbene 
zavesti, zanj kar zavesti, obvladoval, usmerjal in poenotil vsa njegova raziskovanja. Leta 
1938 je v svojem drobnem traktatu o Družbeni morfologiji (Colin) zapisal: »Razumimo, da 
materialne oblike druţbe nikakor ne učinkujejo nanjo kot fizična prisila, kakor da bi neko 
telo učinkovalo na drugo telo, temveč prek zavesti, ki jo o njih dobimo kot člani skupine, ki 
zaznavajo njen obseg, njeno fizično strukturo, njena gibanja v prostoru. V tem je neka vrsta 
mišljenja ali kolektivnega zaznavanja, ki bi ga lahko imenovali neposredna danost družbene 
zavesti, ki odloča o vseh drugih in ki je sami sociologi niso v zadostni meri opazili.« 
»Neposredne danosti«, ki seveda ne sodijo v bergsonovsko intuicijo ne v kakršnokoli 
psihologijoi n ki jih prav tako ni dovoljeno odvreči v nezavedno; sociologova naloga, ki bi jo 
zaradi ekspozicije, ki bi jo lako imenovali prav fenomenologija, je prav ta, da jih prestavi v 
stanje razločnih in jasnih pojmov. Mauriceu Halbwachsu se je naposled posrečilo, da je 
obvladal ali pustil vnemar neprave ontološke probleme, ki postavljajo nasproti posameznika 
in druţbo, kakor so pravi fenomenologi znali odstraniti nepravi problem realizma in 
idealizma. Sociologija je zanj analiza zavesti, kolikor se razkriva v druţbi in z njo, in je opis 
te konkretne druţbe, to se pravi samih pogojev – človeške govorice, reda, institucij, 
prezence in tradicij – ki omogočajo slehernikovo zavest. Ničesar ne moremo misliti, ne 
moremo misliti samih sebe drugače kakor prek drugih in za druge s pogojem, da obstaja to 
substancialno soglasje, ki prek kolektivnega zasleduje univerzalno in ločuje, kakor je 
Halbwachs toliko vztrajal, sanje od realnosti, individualno norost od običajne pameti. 
Durkheim izvaja razum iz druţbe, Halbwachs pa kaţe, da razum izhaja iz tiste človeške 
oblike, ki edina neprenehoma udejanja in oţivlja druţbeno eksistenco. 
Čeprav je druţba tesno odvisna od naravnih pogojev, je tako v največji meri zavest; vzroki 
in cilj se v njej mešajo in se prepletajo. V svojih analizah je znal podati občutek 
nepresojnosti in ovijajoče moči druţbenega tkiva, kakršno nam dasta občutiti Comte in še 
bolj Balzac, ki ga je zmerom vneto prebiral. In prav zato se je trudil, da bi bolj in bolj 
kombiniral objektivno metodo znanstvenika in refleksivno metodo filozofa. 

                                                                        

10 Močno predelano delo je znova izšlo leta 1928 z naslovom: Prebivalstvo in sledovi poti v Parizu v sto letih (La 
population et les traces de voies à Paris depuis cent ans). 
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Ţe leta 1913 se je v svoji veliki tezi Delavski razred in ravni življenja, kjer je izhajal iz raziskave 
o delavskih proračunih, znašel pred problemom druţbenih razredov in je z razmišljanjem o 
svoji doţiveti izkušnji, z analiziranjem raznolikosti obnašanj, tendenc, občutij, s katerimi 
klasificiramo same sebe in druge ter izoblikoval nedvomno magistralno idejo, da se človek 
karakterizira zgolj s stopnjo svoje integracije v tkivo druţbenih razmerij. Ideja pa je tako za 
učenjaka kakor za filozofa nujno potrebna pot k odkritju. To nam izrecno pove: »Ali se 
večina idej, ki gredo skozi našega duha, se ne zvede na bolj ali manj natančno občutje, 
katerega vsebino bi lahko analizirali, če bi hoteli? Toda le redkokdaj gremo do konca takih 
analiz«11. Vsa kjiga je zgled ta trdovratno izvajano in odprto puščeno analizo. Prikazuje nam 
delavce, osamljene vpričo materije in ţe s tem nekako izločene iz druţbe: »Druţba je s tem, 
da je iz sebe odstranila cel razred ljudi, poslan na materialno delo, znala izdelati orodja za 
ravnanje z orodji. Če je ideal mogoče opredeliti kot »najbolj intenzivno druţbeno ţivljenje«, 
ima beseda višjih razredov ves svoj pomen. Za delavce je problem, da bi v sferi porabe imeli 
dostop do precej »zapletenega in intenzivnega« druţbenega ţivljenja, da bi se »udeleţevali 
vseh potreb, ki nastajajo v skupinah«, da bi si ustvarili »izvirna razmerja do drugih članov 
najhnih druţb«, tako da se ne morejo »znebiti vse svoje osebnosti, ko odidejo na delovišča«. 
Tako tem bolje vidimo, da druţba še zdaleč ne uniformira posameznike, ampak jih 
razločuje, čim bolj od blizu jo zagrabimo: kolikor ljudje »pomnoţujejo svoje odnose…toliko 
se vsak izmed njih čedalje bolj zaveda svoje individualnosti«. 
Po prekinitvi 1914-1918 – med vojno je Halbwachs poučeval na liceju v Nancyju vse do 
evakuacije bombardiranega mesta, nato je delal pri svojem velikem prijatelju Albertu 
Thomasu na reorganizaciji vojne industrije – je vstopil v visokošolsko izobraţevanje. 
Najprej na Univerzi v Caënu, nato med letoma 1919 in 1935 na Univerzi v Strassbourgu in 
naposled na Sorbonni je lahko v skladu z ţeljo iz mladosti malone v celoti povezal svoje 
poučevanje in svoja osebna raziskovanja. Petindvajset let je skozi svoje mnogotere in 
nenehne dejavnosti – med katerimi je bil leta 1930 kurs, ki ga je odpredaval na Univerzi v 
Chicagu – obdeloval isti problem druţbene zavesti, pojasnjeval z vsemi svojimi dodatnimi 
raziskavami12 in poglabljal pojem. Če se druţbeno zliva z zavestnim, se mora zlivati tudi s 
rememoracijo v vseh njenih oblikah. Materija in druţba si stojita nasproti; druţba in zavest 
in pa osebnost druga drugo implicirajo; potemtakem a fortiori tudi druţba in memorija. Ko je 
povzel Leibnizove besede: Materia est mens momentanea, je razumel, da je delavec duh, ki je 
ujet v materijo, imobiliziran v nenehni sedanjosti poenostavljenega in monotonega giba 
mehaniziranega ali, z antifrazo, racionaliziranega dela. Družbeni okviri memorije, ki so izšli leta 
1925, so, kakor vidimo, v središču njegovega opusa in so nedvomno njegov najbolj trajen 
del. Nikjer drugje se ni pokazal bolj zvestega opazovalca konkretnega in vsakdanjega 
druţbenega ţivljenja, nikjer bolj preniciljivega analitika, ki včasih prodre celo do subtilnosti; 
le preberimo, kar je napisal o plemstvu, lastnini, o odnosu med generacijami, o funkciji 
starcev kot varuhov preteklosti, o vlogi osebnih imen v govorici in medčloveških razmerjih. 
Nihče ni bolje razumel in pojasnil druţbene kontinuitete (usmerjevalne ideje po Comtu), to 
se pravi, tistega časovnega uveriţenja, lastnega skupni zavesti, ki v obliki tradicije, kulta 
preteklosti, predvidevanj in projektov v sleherni druţbi pogojuje in povzroča človeški red in 
napredek. Navzliv včasih dvoumnemu izraţanju, nam omogoča, da globoko dojamemo, da 
se ne spominjata ne posameznik sam na sebi ne kaka druţbena entiteta, temveč da se v 
resnici nihče ne more spominjati drugje kakor v druţbi, prek navzočnosti ali evokacije in 

                                                                        

11 Cadres sociaux de la mémoire,str. 226. 

12 Denimo, leta 1930, Vzroki samomora; leta 1942, Legendarna topografija Evangelijev v Sveti deželi, itn. 



 

 
10 

potemtakem s pomočjo drugih ali njihovih del; ali naših prvih spominov in nato votka vseh 
drugih ne nosi in vzdrţuje druţina? »Človek, ki se edini spominja tega, česar se drugi ne, je 
podoben nekomu, ki vidi nekaj, česar drugi ne vidijo« (str. 228).  
                                                           ***                 
Besedilo, ki je tukaj objavljeno in ki je najdeno med papirji, ki jih je Halbwachs zapustil, nam 
prinaša fragmente velikega dela o času, ki ga je načrtoval. To v zadostni meri potrjuje, da so 
odnosi med memorijo in druţbo postali središče in meja njegovega mišljenja. To delo je 
nadaljeval med viharjem zadnje vojne, ki je njegove svojce večkrat prizadela na tako okruten 
način. Julija 1944 ga je prekinila surova tragedija, ki jo poznamo: aretiral ga je Gestapo dan 
po aretaciji enega izmed sinov, nato je marca 1945 umrl v taborišču Buchenwald. Ko je 
omenil spomin na Frédérica Rauha13, ki je bil nekaj mesecev njegov učitelj in s katerim se je 
bil spoprijateljil, je dejal, da je »nemara najvišja filozofova vrlina intelektualna neustrašnost«; 
ta vrlina je za Mauricea Halbwachsa implicirala prezir do spretnosti in ravnodušnost do 
zvijač druţbenega ţivljenja. To je sokratska plat, ki jo nedvomno imajo vsi resnični 
sluţabniki duha. Nemara se bo zdelo simbolično, da je bil eden izmed ljudi, ki si je nabolj 
prizadeval opredeliti pojem človeka kot osebe, ki je drugačna od stvari, česar posledica je 
radikalna obsodba človeškega orodja, človeškega materiala, doţivel pekel koncentracijskega 
taborišča, kjer sta bila druţba in posameznik zanikana in izničena. 
                                                                                      
J.-Michel ALEXANDRE 

 
OPOZORILO                                                      
K drugi izdaji 

 
Prva izdaja iz leta 1950 je vsebovala zgolj štiri rokopisna poglavja, najdena med papirji 
Mauricea Halbwachsa z naslovom: Kolektivni spomin (La mémoire collective). »Rokopis je bil v 
celoti natisnjen, razen nekaterih preveč nedodelanih odlomkov – omenja Opozorilo – (in so 
označeni s pomišljaji). Naslove poglavij je izbral avtor; le podnaslove je dodal izdajatelj«. 
Leta 1949, pred skoraj dvajsetimi leti, niso mislili, da je potrebno v knjigo vključiti članek, ki 
je bil še za njegovega ţivljenja objavljen v Revue philosophique (1939, št. 3-4): »Kolektivni 
spomin pri glasbenikih« (»La mémoire collective chez les musiciens«), čeprav so premiljevali 
o tem, a zgolj kot o moţnosti, da bi ga natisnili kot prvo poglavje v knjigi. G. Jean Duvigna 
ud danes sodi, da ta analiza po vsem videzu potrjuje poglede o evoluciji mišljenja pri 
Mauriceu Halbwachsu in o njegovi »usmeritvi h konkretnemu«, ki jih je v Predgovoru sam 
formuliral. Odločil se je potemtakem, da članek doda knjigi, da pa ne bi spremenil njene 
strukture, ga je postavil v dodatek. Še nekaj je bilo dodano: dodan je bil biografski uvod, ki 
ga je leta 1948 napisal  in je izšel zgolj v L'année sociologique (3. serija, 1940-1948), kjer je za 
prioritetno objavo spisa z naslovom Mémoire et société poskrbel G. Gurvitch. 
 
J.-M. A. 

                                                                        

13 Seansa Société de philosophie 24. februarja 1934 
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I. poglavje 

 

KOLEKTIVNA MEMORIJA IN INDIVIDUALNA MEMORIJA 
 
 
SOOČANJA 
 
Na pričevanja se bomo sklicevali zato, da okrepimo ali razveljavimo, a tudi da dopolnimo 
to, kar vemo o dogodku, o katerem smo ţe 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 
pričevanja drugih. Tako nam tisto, kar zaznamo, ko se vrnemo v mesto, kjer smo ţe 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 
prilagodijo 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 ţivljenje, sprva 
nekoliko teţko spet naveţemo 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 pretekla 
dejstva bolj razločna, ali ne mislimo, da jih oţivljamo 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? 
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 materialno 
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. Ekrat je to bil arhitekt, ki me je opozarjal na stavbe, njihove proporce, njhove 
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 moţ, 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, 
poslovneţ 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 
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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 setavljal 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 
doţivljam 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 zdruţijo 
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 
spominjali česarkoli od vsega tega. To je, denimo, dejstvo, katerega realnost ni sporna. 
Dajejo nam zanesljive dokaze, da se je tak dogodek zgodil, da smo bili pri njem navzoči, da 
smo se ga dejavno udeleţili. 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 ţivljenju 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 ţivega spomina, čeprav je to dejstvo 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 mojm 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 oţivela in dobila obličje nečesa 
ţivega 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: nekaterimi 
pravilnim spominom se tedaj doda kompaktna gmota fiktivnih 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 naš spomin memorija 
ni bila kakor tabula rasa in ker se počutimo zmoţne, da v njem kakor v motnem ogledalu s 
svojimi lastnimi močmi opazimo nekaj potez in nekaj obrisov (nemara iluzornih), ki nam 
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podajajo podobo preteklosti. Enako kakor moramo v nasičeno okolje vnesti jedro, da 
kristalizira, tako moramo v ta skupek nam zunanjih pričevanj dodati nekašno 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 čutimo docela nezmoţne, da bi rekonstruirali katerikoli njegov del, nam 
lahko tisti, ki ga bodo opisovali, naslikajo ţivo sliko, vendar to nikoli ne bo spomin. 
Ko pravimo, da nas pričevanje ne bo ničesar spomnilo, če v našem duhu ni ostala nobena 
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 obdrţati 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 zmoţni identidificirati z njo in svojo preteklost zliti z 
njeno. 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 skupni njenim članom. Denimo, profesor, ki je deset ali petnajst let poučeval na 
nekem liceju. 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. Omenja 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 fiziognomijo slehernega izmed njih ter vse te dogodke ali incidente, ki 
spreminjajo, pospešujejo, lomijo ali upočasnjujejo ritem ţivljenja 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 razred se ne bo nikoli več znova oblikoval. Kljub temu pa 
je treba ločiti. Za učence bo še nekaj časa ţivel; vsaj pogosto bodo imeli priloţnost, da nanj 
pomislijo in se ga spominjajo. Ker so skoraj enako stari, ker morebiti sodijo v ista druţbena 
okolja, ne bodo pozabili, da so se zbliţali 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 priloţnost 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 preţiveli z 
njimi, ne da bi mi mogli v sebi poustvariti občutja ţe videnega. Med temi dogodki, tistimi, ki 
so bili vanje vmešani, in nami dejansko obstaja diskontinuiteta, ne le zato, ker skupina, v 
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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 druţbe 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 
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 razreda s 
starši tvorile oţje majhne skupnosti in ker so dogodki v razredu zadevali tudi te manjše 
druţbe, v njih odmevali in pustili sledi. Toda profesor je bil iz njih izključen, če pa so ga 
člani teh druţb prištevali medse, sam o tem ni ničesar vedel. 
Mar se dejansko ne zgodi velikokrat, da si nekdo v vsakršnih druţbah, ki jih ljudje oblikujejo 
med seboj, ne predstavlja prav mesta, ki ga zaseda v mišljenju drugih, in da je ta raznolikost 
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, lahkoţivosti. Bil pa je veliko manj od drugih  
angaţiran v tej druţbi, ki je temeljila na neenako porazdeljenem čustvu. Tako bi bil zelo 
poboţen človek, čigar ţivljenje pa je bilo zgolj zgledno in ki so ga sanktificrali po smrti, 
močno presenečen, če bi se vrnil v ţivljenje 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 ţivljenja, 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 fiksirala predvsem nanj. 
Lahko pa se za treutek 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 prepoznamo, 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 druţabniki ali 
tovariši. Takoj jih zagrabijo drugi interesi, takoj se angaţirajo v drugih skupinah. Nekakšen 
ţivljenjski 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 
figurah, 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 zmoţnost 
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 druţbe, ki 
nam je postala do take mere tuja, se lahko znajdemo sredi njih, pa ne bomo mogli z njimi 
obnoviti stare skupine. Tako je, kakor da bi stopili na cesto, po kateri smo nekoč potovali, 
vendar od strani, kakor da bi jo gledali iz zornega kota, iz katerega je nikoli nismo zaznali. 
Različne njene 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 
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nas spomnijo na vse podrobnosti in njihovo medsebojno razvrstitev. Izhajati pa bi morali iz 
skupka. Tega pa več ne moremo, ker smo ţe 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 fiziološkega zornega kota tega po vsem 
videzu nikakor ni mogoče razloţiti s tem, da naj bi bili spomini iz istega obdobja ali iste 
vrste lokalizirani v določenem delu moţganov, ki bi bil edini poškodovan; pač pa mora biti 
cerebralna funkcija spomina prizadeta v celoti. Moţgani tedaj prenehajo opravljati nekatere 
operacije, in zgolj te, enako kakor opešan organizem za nekaj časa ni več zmoţen bodisi 
hoditi, bodisi govoriti, bodisi asimilirati hrano, čeprav so se vse druge funkcije ohranile. 
Lahko pa bi tudi dejali, da je tisto, kar je prizadeto, nasplošno zmoţnost stopiti v stik s 
skpinami, iz katerih je sestavljena druţba. 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 ţivljenja pomeni izgubiti stik s tistimi, ki so nas tedaj obdajali. Pozabiti tuj 
jezik pomeni ne biti več zmoţen razumeti tiste, ki se naslavljajo na nas v tem jeziku ne glede 
na to, ali so ţive in navzoče osebe ali avtorji, katerih dela prebiramo. Ko se obrnemo k njim, 
se postavimo v določeno drţo, enako kakor v navzočnosti kateregakoli človeškega skupka. 
Ni več odvisno od nas, da se postavimo v to drţo 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 izraţajo 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. Tvorijo namreč neodvisen sistem 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. 
                                                                  ***   
 
NUJNOST AFEKTIVNE SKUPNOSTI 
 
Zdaj domenvajmo, da smo potovali s skupino tovarišev, ki ji nato nismo več videli. Naše 
mišljenje je bilo tedaj hkrati zelo blizu njih in zelo daleč od njih. Kramljali smo z znjimi. 
Skupaj z njimi smo ze zanimali za podrobnosti poti in za različne dogodke na poti. Toda 
hkrati so naše refleksije 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 deţelo, 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 
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namigoval bo na posebnosti tega potovanja, ki se jih spominja  in ki bi se jih morali 
spominajti 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 nam 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 ţe dolgo 
časa nismo več del skupine, v katere memoriji se je ohranil. Da bi si lahko naša memorija 
pomagala 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, ki 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 druţbe. Le tako lahko razumemo, da je kak spomin lahko 
prepozna in rekonstruiran. 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 ţe 
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 drţale blizu potrebe 
skupnega dela, vdanost nekomu, vpliv nekoga, umetniška preokupacija itn., nato ločijo v več 
skupin: vsaka izmed teh skupin je preozka, da bi obdrţala vse, kar je zasedalo mišljenje 
stranke, literarnega kroţka, religioznega zbora, ki jih je nekoč vse obdajal. Naveţejo se tudi 
na en aspekt tega mišljenja in obdrţijo 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 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 
ţivljenja, manjka prav zmoţnost, 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 obdrţali spomin na vtise, ki jih nihče izmed 
naših tedanjih tovarišev ni mogel poznati, ni nikakršen dokaz za to, da si lahko naša 
memorija zadošča in da se ne mora vselej opirati na memorijo drugih. Domnevajmo, da 
smo se v trenutku, ko smo se odpravili na pot z druţbo prijateljev, znašli v primeţu ţive 
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, ka 
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 pomislimo 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 



 

 
17 

občutek vnemirjenosti, presenečenja ali ţalosti, ki naj je spremljal v trenutku, ko smo jih 
uzrli. Ni dovolj, da znova vidimo sobo o belem dnevu, da se jih spomnimo: hkrati bi  morali 
mislti na svojo ţalost, svoje presenečenje, na svojo vznemirjenost. Je potemtakem naša 
osebna reakcija vpričo teh stvari te stvari za nas do take stopnje transfigurirala? Da, če ţe 
hočemo, vendar s pogojem, da ne pozabimo, da naše najbolj osebne misli in čustva izvirajo 
iz določenih druţbenih 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 z nami prvič ukvarja s to sobo. 
 
                                                                ***   
 
O MOŽNOSTI DOSLEDNO INDIVIDUALNE MEMORIJE 
 
Če je ta analiza pravilna, bi rezultat, h katermu nas vodi, morebiti omogočil, da odgovorimo 
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 skupin in da se 
znova postavimo v enega ali več tokov kolektivnega mišljenja. 
Morebiti bodo bralci soglašali, da veliko spominov znova nastopi, ko nas nanje opomnijo 
drugi ljudje; soglašali bodo celo, da lahko, kadar ti ljudje sploh niso materialno navzoči, 
govorimo o kolektivni memoriji, ko omenimo dogodek, ki zaseda mesto v ţivljenju 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 drţa mogoča le pri človeku, ki je del ali je bil del kake druţbe in 
ker vsaj na daljavo še zmeraj doţivlja 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 
njegove misl in dejanja mogoče pojasniti z njegovo naravo druţbenega btija in s tem, da niti 
za trenutek ni prenehal biti zaprt v kako druţbo. Teţava 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 
spominov in da morebiti sama na sebi ne pojasnjuje evokacije kateregakoli spomina. 
Navsezadnje nič ne dokazuje, da vsi pojmi in podobe, vzete iz druţbenih 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 druţbenega 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 
svojega soseda, da bi se nam zdelo, da se ta empirično, logično in druţbeno moţna 
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preteklost identificira z našo dejansko preteklostjo, je potrebno, da je vsaj v nekaterih izmed 
svojih delov nekaj več kakor obnova, narejena s sposojenimi materiali« (Revue philosophique, 
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?« 
 
 
1º SPOMINI IZ OTROŠTVA 
Teţko 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 misli, 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 druţbeno bitje. »Moj prvi spomin«, pravi Stendhal, »je, da sem v lice 
ali v čelo ugriznil go. Pison-Dugalland, sestrično, ţensko petindvajsetih let, ki je bila rejena 
in močno našminkana… Vidim prizor, vendar nedvomno zato, ker so iz tega pri priči 
naredili 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 najbrţ ni neposreden spomin, ampak 
zgolj spomin na podobo, ki sem si jo izoblikoval zelo zdavnaj in v času, ko so mi o tem 
prvič pripovedovali.« (Vie de Henri Brulard, str. 31 in 58) Tako je z marskatereim izmed naših 
tako imenovanih spominov iz otroštva. Prvi, za katerega sem dolgo misli, da lahko do njega 
seţem, je bil naš prihod v Pariz. Tedaj sem imel dve leti in pol. Zvečer smo se vzpenjali po 
stopnišču (stanovanje 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 pripovedovali. 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 vzrajali. »Bil sem 
star pribliţno tri leta, ko je moj praded Andrea Cellini še ţivel, je pa ţe 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 ţival 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 druţine. 
Ko je otrok zagrabil škorpijona, se mu niti za trenutek ni zazdelo, da je to nevarna ţival: 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 druţinske reakcije, ki opredeljujejo pomen dogodka. 
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Denimo, da se ga otrok spominja: podoba se postavlja nazaju v okvir druţine, ker je bila ţe 
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  teţav 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. 
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 druţine, ki je v njej ţivela, 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 moral obnavljati samega spomina. Res se zdi, da imamo v spominh te 
vrste neposreden stik s preteklostjo, ki je pred njimi in pogojuje njihovo zgodovinsko 
obnavljanje« (loc.cit., str. 297). Ta pipoved 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 udeleţen 
in ki ga neprenehoma obdaja, je druţina. 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 ţe, v 
zgodbo ne posegajo v nič, 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 ţivost vtisa, bolečega vtisa zapuščenosti, nenavadnega vtisa presenečenja 
vpričo nepričakovanega, nikoli slišanega ali nikoli doţivetega pojasnijo, zakaj se je njegovo 
mišljenje odvrnilo od staršev? Mar ni bilo prav narobe, da se je zato, ker je bi otrok, to se 
pravi bitje, ki je bolj tesno ob odraslem v mreţi domačih mišljenj in čustvovanj, nenadoma 
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 druţino 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 
mišljenja 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. Druţben »miselni tok« je ponavadi 
enako neviden kakor ozračje, ki ga dihamo. V normalnem ţivljenju 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, skupek 
posebnosti brez slehernega razmerja s kakršnimkoli aspektom njegove druţine. 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 razloţiti. 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 druţina, lahko reproduciral 
do take mere posebno dejstvo«. »Za te oblike, kar so kolektivni okviri, ki jih vsiljuje druţba, 
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 
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čutne intuicije, ki bi na tej sliki znova oţiveli? Ko so malega Palčka starši zapustili v gozdu, 
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, pribliţal 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 druţinski 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 poloţaju 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 teţave, ki 
jo doţivljal, 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. Vedar 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 druţina, bodisi da se udarimo 
ali se ranimo v stiku s pedmeti, bodisi da se moramo podrediti in se prilagoditi sili razmer, 
tako da neogibno preidemo skozi vrsto drobnih preizkušenj, ki so nekakšna priprava za 
ţivljenje 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 deleţ skrbi in odgovornosti, 
katerih 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  zasluţili za kruh, vsilila 
prezgodaj, jih prisilila, da so vstopili v tista območja druţbe, kjer se ljudje bojujejo za 
ţivljenje, medtem ko večina otrok ne ve niti tega, da ta območja obstajajo, ali ker so kot 
posledico ţalovanja doţiveli trpljenje, ki je ponavadi pridrţano 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 kriţišču dveh ali več miselnih nizov, s katerimi se pripenjajo na prav 
toliko različnih skupin. Ni dovolj, da rečemo: na kriţišču miselnega niza, ki nas pripenja na 
neko skupino, ki je tukaj druţina, 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. Toda 
otrok se boji v temi ali kadar se izgubi na pustem kraju, ker naseljuje ta kraj z imaginarnimi 
sovraţniki, 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 priţnico 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 obseţnem prostoru, me je zagrabila taka groza, da so se mi lasje 
postavili pokonci. Taval sem med klopni, nisem več vedel, kje sem, in ker nisem našel ne 
priţnice 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 
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poseljen  človeškimi bitji, z dobrodelnimi in hudobnimi vplivi. Točkam, na katerih se ti 
vplivi srečujejo in kriţajo, 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. 
                                                                 
 
 

*** 
 
2º 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 tudi pri teh zgledih bomo vselej lahko razkrinkali isto 
iluzijo. Da je član te in te skupine hkrati  udeleţen še v neki drugi skupini; da se misli, ki jih 
ima iz prve in iz druge, 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; njegovo pozornost se fiksira na točko, 
kjer se srečujeta, nima pa je dovolj, da bi njiju sama opazil. 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 ţe zgolj to, da smo ju tako 
razvrstili, podeljuje njunemu skupku nekakšno enotnost; pa vendrale je sleherna izmed njiju 
zgolj element, zajet v skupino, in če smo ju lahko spet našli, smo ju zato, ker nobenega 
izmed ozvezdij v tistem trenutku ni skrival oblak. Enako zato, ker se za dve mišljenji, ko sta 
enkrat zbliţani 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 malo časa 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 druge in ki jih niso poznali, ker so se navezovale na moje 
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, zdruţeni 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 ţivljenja. 
Toda do njega je vendrale 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 vnoţju 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 
priljubljenih avtorjev, ki nas je spomin nanje 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 
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notranjega v sedanjem toku naših misli, tuji tudi skupinam, ki nas najbolj tesno drţijo. 
Izraţajo jjih, vendar jih izraţajo 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 s 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 sugerirati 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 ţivljenja, bodisi odnosov z 
najbliţjimi skupinami, ki so nabolj pogosto z njo v stiku. Tisti pa, ki zadevajo zgolj majhno 
število 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 zdruţita svoje misli. Če njuno ţivljenje 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 bliţini, 
drugo drugo seznatila 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, vendar v svetovljanskih druţbah in okoljih, ki jih on pozna, ker je tudi 
sam z njimi povezan. Na svojo ljubimko lahko gleda tako, kakor gleda ona sama, če se 
postavi na zorno točko tistih moških in ţensk, ki ne vedo nič o njenem romanesknem 
ţivljenju, 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 daleč in v druţbi, 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 svtovljanskih 
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 podobnih 
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 
druţina dolgo časa ţivi v nekem mestu ali v bliţini istih prijateljev, tvorijo mesto in druţina, 
priatelji in druţina nekakšni kompleksni druţbi. 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 prebivalcev mesta in del 
članov druţine. Vendar ga izponjujejo neenako v različnih trenutkih, glede na to, ali se 
interes članov druţine nanaša na mesto ali na njihovo druţino. Sicer pa je dovolj, da nekateri 
izmed članov druţine zapustijo to mesto in oddidejo ţivet v neko drugo mesto, da se bodo 
teţje spominjali tega, kar so si zapomnili zgolj zato, ker so bili zajeti v oba konvergentna 
kolektivna mišljenjska toka, medtem ko zdaj doţivljajo 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, druţina, 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 
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vplivoma omogočajo, da najbolje kombinirata svoje učinkovanje. Iz tega izhaja, da se zdi 
manj domač, če opazimo, četudi jasno, kolektivne dejavnike, ki ga določajo, in da imamo 
iluzijo, da je manj kakor drugi v oblasti naše volje… 
                                                                    
 

*** 
 
INDIVDUALNI SPOMIN KOT MEJA KOLEKTIVNIH INTERFERENC 
Precej pogosto se zgodi, da  sami sebi pripišemo ideje in razmišljanja ali čustva in strasti, 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 ţe premišljevali«: ne opazimo 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, niso bila 
sugeriraa od zunaj, da so se do njih povzpeli sami, da je govornik zgolj uganil, kaj v 
skrivnosti njihove zavesti nastaja, in jim le posodil svoj glas. Sleherna druţbena skupina si 
tako ali drugače prizadeva, da bi pri svojih članih vzdrţevala tako prepričanje. Koliko ljudi 
ima dovolj kritičnega duha, da v tem, kar mislijo, razpozna deleţ 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 deleţ, ki ga namenjamu vsakemu 
nazoru določen z neenako intenzivnostjo vplivov, ki jih vsak zase izvršujejo na nas. 
Kakorkoli ţe, če se brez odpora prepustimo sugestiji od zunaj, smo prepičani, da mislimo in 
čutimo svobodno. Tako večine druţbenih 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 kriţajo, nastane eno izmed tistih 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 poloţaju, ki ne sodi k njegovi starosti, in čigar mišljenje se odpre za 
čustva in prokupacije odraslih. Tako je pri spremembi kraja, poklica, druţine, ki še ne 
pretrga v celoti vezi, ki nas pripenjajo na nače nekdanje skupine. Zgodi pa se, da postanejo 
druţbeni 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 razločimo. Sleherno 
okolje zaznavamo v luči drugega ali drugih in hkrati v njegovi 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 angaţirani ne v prvem ne v 
drugih. Predvsem pa se v ospredju dogaja to, da je nenavadnost poloţaja, v katerem smo se 
znašli, dovolj, da absorbira idividualno mišljenje. To dogodek se kakor ekran postavlja med 
to mišljenje in druţbena mišljenja, katerih zdruţitev ga je izdelala. Dogodka brez moje 
pomoči ne more popolnoma razumeti noben izmed članov teh okolij. V tem pomenu mi 
pripada, in ţe v trenutku, ko se zgodi, me to 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 
priloţnost, da so omogočile, da se je dogodek, ki je bil ţe dolgo vsebovan v moji 
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individualni usodi, zgodil, da se je pokazalo čustvo, ki je ţe 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 prikaţe v moji memoroji, le eno sredstvo, da si pojasnim 
njegovo vrnitev: da se je izmed vseh dogodkov zgolj ta tak, kakršen je, ohranil v mojem 
duhu. Vendar sploh ni tako. Ti spomini, ki se nam zdijo čisto osebni in taki, da jih poznamo 
zgolj mi in da smo jih edino mi zmoţni znova najti, se od drugih ločijo po večji 
kompleksnosti nujnih pogojev za to, da so priklicani; toda to je zgolj razlikovanje po stopnji. 
Včasih se omejimo na to, da pripomnimo, da naša preteklost vsebuje dve vrsti elementov: 
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 najlaţe predstavljamo, naj je sestavljena 
iz tako osebnih in zasebnih elementov, kakor hočemo, je ideja, ki jo imajo o nas drugi, in 
dogodki v našem ţivljenju, ki so nam najbolj očitni, so tudi zaznamovani v memoriji skupin, 
ki nas najbolj od blizu drţijo. Tako dejstva in pojmi, ki si jih najlaţe 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 zmoţni 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 najteţe 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, katerega 
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 prikaţejo, 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 druţijo ali ki se pogosto 
srečujejo, 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 priloţnosti ne ideje, da 
bi hodili po izbrisanih poteh, prek katerih komunicirajo. Na takih poteh, na takih skritih 
stezah 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. 
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 druţbenih 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, če bi jih 
spraševali, kakor je treba. Naši sopotniki niso poznali sorodnikov, prijateljev, ki smo jih 
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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 refleksijo, 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 celemu delu njihove skupine. Nedvomno te komaj vidne sledi dogodkov, precej 
nepmembne 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 spominjajo posamezniki 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 
individualna 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 
vzdrţujem z drugimi okolji. Potemtakem ni čudno, da vsi iz skupnega instrumenta ne 
potegnejo istega deleţa. Kljub temu pa se, ko poskušamo razloţiti to raznolikost, vselej 
vrnemo k kombinaciji vplivov, ki imajo vsi druţbeno naravo. 
Med temi kombinacijami so nekatere skrajno kompleksne. Zato ni od nas odvisno, kdaj se 
prikaţejo. Zaupati je treba naključju, počakati, da se več valovnih sistemov v druţbenih 
okoljih, v katerih se materialno ali v mislih premikamo, znova kriţa in povzroči, da 
registrirna naprava, kakršna je naša individualna zavest, znova zavibrira na enak način kakor 
nekoč. Toda vrsta kavzalnosti je tukaj prav taka in ne more biti drugačna kakor nekoč. 
Zapovrstje spominov, tudi tistih najbolj osebnih, je vselej mogoče razloţiti 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 kaţejo tako očiten značaj neodpravljive enotnosti, 
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 razloţiti s precej 
naravno iluzijo. Filozofi so pokazali, da je mogoče občutje svobode razloţiti z 
mnogoterostjo vzročnih nizov, ki se kombinirajo, da sproducirajo akcijo. 
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 in vseh skupaj in da ga zmerom 
obvladuje zakon vzročnosti. Enako si tukaj, ker se spomin znova prikaţe zaradi učinkovanja 
več prepletenih nizov kolektivnih mišljenj in ker ga ne moremo izključno pripisati 
nobenemu izmed njih, predstavljamo, da je neovisen od njih, in njegovo enotnost 
postavljamo nasproti njihovi mnogoterosti. Kakor da bi domnevali, da je teţek predmet, ki 
visi v zraku na mnoţici napetih in prepletenih niti, obvisel v praznini, kjer se sam drţi. 
  


