
A művészet, az írás és a történelem 

Interjú Georges Dubyvel 

A Débat: Georges Duby, Ön már sokat beszélt pályája egyes 
állomásairól. Most inkább arra szeretnénk rávenni, hogy saját 
történetét nézze történész-szemmel, azért, hogy megvizsgálja, 
milyen problémái voltak a forrásokkal, a munkával és a 
történész-mesterséggel kapcsolatban. 

Az egyszerűség kedvéért különböztessünk meg a 
munkásságában négy korszakot, amelyek a történelem négy 
típusának felelnek meg. Az első korszakot a disszertációja - 
Macon és régiójának XI-XII. századi társadalma (La Société 
aux XI et XII siècles dans la région mâconnaise) (1953) - és a 
falusi gazdaságról szóló könyve (L'Economie rurale et la vie 
des campagnes dans l'Occident médiéval, 1961) jelenti; ez a 
gazdaság- és társadalomtörténet témakörébe tartozik. A 
második korszakot, melyhez az ösztönzést a Skira kiadó 
felkérése adta, a művészet felé fordulás jellemezte 
(Adolescence de la chrétienneté occidentale, 980-1140; 
L'Europe des cathédrales, 1140-1280; Fondements d'un nouvel 
humanisme, 1280-1440. Genève, 1966-1967).A harmadik, még 
fényesebb korszaka a Collège de France-ba történt 
beválasztása után következik. Ön ekkor a történetírás felé 
fordul, a A bouvines-i csatá-val (Dimanche de Bouvines) (1973), 
majd az ideológia felé, amely A három rend vagy a feudalizmus 
a kortársak képzeletében (Les Trois Ordres ou l'imaginaire du 
féodalisme) (1978) című műhöz fog vezetni, és a mentalitás, a 
rokonság, a nők tematikája felé: A lovag, a nő és a pap-ban (Le 
Chevalier, la Femme et le Prêtre) (1981). Végül a negyedik, 
jelenlegi korszakára, melyet a Guillaume le Maréchal (1984) és 
A XII. századi hölgyek (Dames du XIIe siècle. T.I.Héloïse, 
Aliénor, Iseut et quelques autres. T.II. Le souvenir des aïeules. 
T.III.Eve et les prêtres. Paris, Gallimard) (1995-6) fémjeleznek, 
egy olyan történetírás jellemző, amelynek bemutatását talán 
Önnek kellene megkísérelnie. 



Ha egyetért a munkásságáról adott képpel, akkor kezdjük az 
első korszakkal. 

Georges Duby: 1937-ben beiratkoztam a Lyoni Egyetem 
Bölcsész Karára. Tanulmányaimat a földrajzzal kezdem. Azért, 
hogy megszabaduljak tőle: a gimnáziumban ugyanis untam a 
földrajzot. Most azonban teljesen váratlanul meghódított. 
Ekkoriban ez volt a legdinamikusabb humán tudomány, és a 
tanáraim is tehetségesek voltak. [[yen]]k ismertették meg velem 
a Caractères originaux íróját, Marc Bloch-ot, és főleg az 
Annales-t, amelynek első nyolc évfolyamát mohón faltam, az ő 
tanácsukra. Egyik tanárom, André Allix mutatott be valamikor 
1945-ben vagy 1946-ban Lucien Febvre-nek, akivel, 
valahányszor Párizsba látogattam, hosszasan elbeszélgettem. 
A disszertációmról beszéltünk - még az a gondolat is megfordult 
a fejemben, hogy megkérem, legyen tagja a bíráló 
bizottságnak. De beszélgettünk a mentalitás, a szellemi 
fogékonyság problémáiról is. Lelkesedtem Rabelais-jáért. 

Lucien Febvre az Annales révén szoros kapcsolatban állt az 
Armand Colin kiadóval. Ez a cég régebben kiadott egy francia 
civilizációtörténetet, amely ekkorra már nagyon elavult. 
Felkértek, hogy írjak egy új változatot. Azt válaszoltam Febvre-
nek, hogy én középkor-történész vagyok, ezt nem tudom 
egyedül megcsinálni, és kértem, hogy ajánljon valakit, aki 
kézbevegye az újkor és jelenkor civilizációtörténetét. ÿgy 
kezdtem együtt dolgozni Robert Mandrou-val. Még nagyon 
hosszú ideig szoros kapcsolatban maradtunk egymással. 

Nem sokkal ezután találkoztam Pierre Francastel-lel, a 
royaumonti "Eretnekségek és társadalmak" konferencián pedig 
Jacques Le Goff-fal. Szóval azonnal szoros kapcsolatba 
kerültem az Ecole pratique des hautes études VI. szekciójával, 
annak ellenére, hogy Fernand Braudel, akihez bejáratos 
voltam, és akit közelről ismertem, nem hatott a tudományos 
munkásságomra. Ezekben a kezdeti időkben marxista vagy 
marxi ihletésű történelmet műveltem, és a gazdaság 
elsődlegességét hirdettem. 



Döntő fontosságú pillanata volt pályafutásomnak, amikor 
anélkül, hogy elutasítottam volna a marxista történetírást, 
egyszercsak szükségét kezdtem érezni, hogy figyelmemet 
elsősorban a társadalomfeljődés nem anyagi természetű 
tényezői felé fordítsam. Ez volt az átmenet - az ötvenes évek 
végétől kezdve - a mentalitástörténetbe. 1958-ban Charles 
Samarcan, a pozitivsta történetírás pápája nagy 
meglepetésemre felajánlotta, hogy írjak egy cikket a Pléïade 
sorozat enciklopédiájának A történetírás és módszerei 
(L'histoire et ses méthodes) (1961) című kötetébe, amely 
ekkoriban készült az ő szerkesztésében. De az út, amely egyre 
távolabb vitt a gazdaságtörténettől hosszú volt, igazából 
mintegy 20 évig tartott. 

A Débat: Ön többször is kifejezésre juttatta fenntartásait, mikor 
középkor-történésznek nevezték, és még magával a középkor 
szóval kapcsolatban is voltak kétségei. És többször is mondta, 
hogy jobban szereti, ha a feudalizmus, sőt a feudális világ 
történészének nevezik. 

G. D.: ÿgy van. A középkor egy évezredig tart. Ki mondhatja 
magáról, hogy képes átfogni ezer évet? Első összefoglaló 
jellegű műveimben még kísérletet tettem rá. A Falusi gazdaság-
ot (Économie rurale) a Karoling korral kezdtem, és még a XV. 
század nagyobb részét is belevettem, ezzel a korral az Egy új 
humanizmus alapjai (Fondements d'un nouvel humanisme) 
című művemben is foglalkoztam. De alapjában véve a 
disszertációm időhatárai között maradtam, a XI. és XII. 
századon belül. Igazából minden a disszertációmból 
származott, a problematika, a korszakhatárok, a kutatási 
területem, a francia térség, ezt egyébként leszűkítettem Észak-
Franciaországra, mikor a mentalitást vizsgáltam, mert az 
okiratgyűjteményekkel (cartularium) ellentétben, amelyek 
mindenütt megtalálhatók, ennek a tudományterületnek a 
leggazdagabb elbeszélő forrásai szinte kizárólag a Loiretól 
északra fordulnak elő. ÿgy hát a Bouvines és A lovag, a nő és a 
pap óta ez a kutatási területem. Mint a feudális társadalom 
történésze, ezt vizsgálom. 



A Débat: A disszertációja, amely a maconi régióról szól a XI. 
században, Marc Bloch Feudális társadalom című művének 
iskolájához tartozik, szorosan kapcsolódik hozzá. Mégis 
mélységesen újító annyiban, hogy a feudalizmus fogalmának 
lényegét a várúr és uradalma szerepének elsődleges 
fontosságában látja. Hogyan ítéli meg ma A feudális társadalom 
című művet, Marc Bloch munkásságát, és hogyan látja saját 
helyét Bloch-hoz viszonyítva? 

G.D.: A disszertációm fiatalkori mű, aminek megvolt az az 
előnye, hogy gyorsan írtam. 

Huszonegy éves koromban olvastam Marc Bloch Feudális 
társadalom című művét, a disszertációmat harminc évesen 
védtem meg. Ami annyit jelent, hogy még éretlen voltam. 
Előítéletek, elfogultság nélkül fogtam a megírásához. Nem 
akartam mást, csak átvenni azt a szemléletmódot, amely 
annyira tetszett Marc Bloch-nál, ebből a nézőpontból akartam 
szemügyre venni egy kis régiót, amelynek gazdag 
dokumentumanyaga lehetővé tette, hogy világosan lássak. És 
egy olyan korszak felé kívántam fordulni, amelyet Marc Bloch 
némileg elhanyagolt, mert a források általában nem sok fényt 
vetnek rá. Az ezredik év körüli évtizedekről beszélek. 

Csodáltam Marc Bloch-ot. Fel sem merült bennem a gondolat, 
hogy jobb könyvet akarjak írni nála, még kevésbé, hogy 
bíráljam. ÿgy hát behatóan tanulmányoztam a Cluny apátság és 
a környező egyházi intézmények okleveleit. Közben, hogy 
megismerjék a nevemet, írtam egy hosszú cikket a maconi 
régió igazságszolgáltatásáról. És akkor minden 
megvilágosodott. Megértettem, hogy a társadalom a parancsoló 
és büntető hatalomtól való függőség alapján szerveződött meg, 
és ez a hatalom a várúr hatalma volt, melynek egy torony, egy 
erőd vagy egy vár volt az alapja. Észrevettem, hogy Marc Bloch 
nem mindíg látott tisztán, bármilyen csodálatosan is ábrázolta a 
Feudális társadalomban, ebben a káprázatos szintézisben a 
jobbágyságot, a lovagságot vagy más jelenségeket, 



alaposabban megvizsgálva, leszállva a földre másmilyennek, a 
valósághoz közelebb állónak láttam őket. 

A Débat: Ön a Három rend című művében a "feudális 
forradalom" kifejezést használja (p.183 sq.). De már a 
disszertációjában ezt írja: "A régi Karoling intézmények 
homlokzata mögött néma forradalom játszódik le, és új 
társadalom van megszerveződőben" (1971-es kiad., p.134). 
Nos, ennek a "feudális forradalom"-nak a meglétét ma vitatják. 
Dominique Barthélemy azt állítja: "Egy feudális forradalom 
gondolatát nem támasztja alá a megfelelően dekódolt loire-
vidéki vagy vendéei corpus. [...] Csak egy "feudális reveláció" 
van: a X. századi "közintézmények" nem működtek 
közintézményként: csak az írott dokumentumok kódolásáról 
(különösen a keltezésükről) beszélhetünk" (Dominique 
Barthélemy: La société dans le comté de Vendôme de l'an mil 
au XIVe siècle. Paris, Fayard, 1993. p.1003). Ma mi az 
álláspontja ebben a kérdésben? 

G.D.: Azt felelem, hogy az ezredik év Európája, az ezredik év 
Franciaországa különböző és egymástól rendkívül elszigetelt 
térségekből állt. Ami Macon régiójában lejátszódott, nem 
feltétlenül azonos időpontban ment végbe Vendéeban vagy 
Lotharingiában. Én a kutatásaimat Macon vidékén végeztem, 
és soha nem gondoltam, hogy az én modelem minden 
változtatás nélkül alkalmazható más régiókra is. Ez az első 
lényeges pont. 

A másik fontos dolog: amit én konkrétan alapvető 
fontosságúnak láttam, és amit egyébként senki se vont 
kétségbe az az, hogy valódi átalakulás ment végbe a 
munkámhoz felhasznált dokumentáció szintjén: az 
oklevélgyűjteményekben található oklevelek és egyéb 
dokumentumok formája, nyelve, szerkezete radikális változáson 
ment keresztül 980 és 1030 között. Meg vagyok győződve arról, 
és ismétlem mindazok számára, többek között Barthélemynek 
is, akik vitatják, hogy a változás az ezredik év táján történt, és 
egy kicsit korábban vagy később figyelik meg ugyanezt a 



jelenséget, hogy ha a dokumentumok formája változik, az nem 
véletlen: az azt jelenti, hogy alkalmazkodnak egy új valósághoz. 
Nemcsak valami korábban is meglévő "revelációjáról" van szó, 
hanem egy olyan állapot szentesítéséről, hivatalos 
elismeréséről, amit világosan felismernek, azaz a társadalom 
szervezetében párhuzamosan végbement változásról. 

Ha nem alkalmazzák többé az évtizedeken át használt régi 
formákat, ez azért történik így, mert felfedeznek egy olyan 
valóságot, amit az eddig használatos kódolás már nem tud 
kifejezni. Az ilyen pillanatokban az írnokok zavarba jönnek; a 
merev szerkezetű okmányokat, ahol csak ki kellett tölteni az 
üres helyeket jól ismert formulákkal, kis krónikák követik, ezek 
minden egyes esetben megkísérlik elmondani, hogy mi is 
történt, és ez azt bizonytítja, hogy már nem tudják, hogyan is 
kellene egyszerűen lefordítani a társadalmi viszonyokat az 
okmányok nyelvére. Ez pedig azt jelenti, hogy maguk a 
társadalmi viszonyok is zavarbaejtően újszerűnek tünnek. 
Bizonyos vagyok abban, hogy a maconi régióban az ezredik év 
körül úgy látták, hogy a régi struktúrák összeomlanak, és ekkor 
lassanként újak épültek ki helyettük. Hogy Vendéeban ötven 
vagy nyolcvan évvel később ment végbe ugyanez a folyamat, 
nem változtat a lényegen semmit. 

Ekkor ellenben egy olyan kronológia érvényesül, amely eltér 
March Blochétól, aki a feudalizmus kezdetét a IX. század 
közepére tette, és volt még egy, a XII. század közepén 
kezdődő "második feudális korszak"-a is. Nos, ahogy én látom, 
a töréspont az ezredik év környékére tehető. És nem 
használnám többé az "első feudális korszak" kifejezést sem, 
ahogy korábban a disszertációmban tettem. Azt hiszem, hogy a 
X. század végén a társadalom és a hatalom viszonyának új, a 
régitől különböző formája jelenik meg, ez a XII. század közepén 
kezd fokozatosan háttérbe szorulni, annak hatására, hogy újra 
kiépül az állam. Tehát határozottan ragaszkodom az 
álláspontomhoz egy olyan vitában, amelyet én váltottam ki 
azzal, hogy pártoltam Guy Bois könyvének kiadását, még 
előszót is írtam hozzá, mert már nem bírtam elnézni, mennyire 



álmos a középkor-történészek kis világa, ahonnan teljesen 
hiányoztak az eszmei viták. 

A Débat: És hogyan látja a a mediterrán feudalizmusok 
kérdését, hiszen az ezekkel kapcsolatos kutatások, példaul 
Pierre Toubert tanulmánya a déli Latiumról vagy a szabin 
földről, új fogalmakat vezetnek be, és kétségbe vonják az ön 
kronológiáját. 

G.D.: Mivel eredeti képzettségem szerint földrajzos vagyok, 
abból az alapelvből indulok ki, hogy a társadalmi viszonyok 
nagy részét az ökoszisztéma, a fizikai, szellemi és kultúrális 
környezet határozza meg. Nem állítom tehát, hogy a dolgok 
ugyanúgy történhetnek Spanyolországban vagy 
Olaszországban, mint a maconi régióban vagy Angliában. 

A lényeg más. Az előbb már említettem, hogy én egy marxi 
történelem-koncepcióból indultam ki, a gazdaság elsődleges 
szerepét hangsúlyoztam. És még emlékszem, milyen csalódott 
voltam a disszertációm írása idején, mert nagyon kevés 
információt találtam a gazdaságról, és főleg semmilyen nyomot, 
amiből arra lehetett volna következtni, hogy "az ezredik év 
forradalmát" gazdasági változás kísérte. Ettől a perctől fogva, 
anélkül hogy megváltoztattam volna történelem-szemléletemet - 
még ezután írtam, többek között, a Falusi gazdaságot és a 
Katonák és parasztokat (Guerriers et paysans, VIIe-XIIe siècle, 
Premier essor de l'économie européenne. Paris, Gallimard, 
1973) - vagy kivontam volna magamat a marxi hatás alól, a 
gyakorlatban ahhoz tartottam magamat, amit akkor fedeztem 
fel, amikor a Cluny apátság dokumentumait vizsgáltam, azaz, 
hogy a hatalmi struktúra döntő módon avatkozik be a 
társadalmak életébe. És ez arra ösztönzött, hogy 
elgondolkodjak a hatalomról és a nem anyagi, ideológiai, 
szellemi és kultúrális tényezők szerepéről. 

A Débat: Ön ezt írta disszertációjában: "A maconi régióban a 
XI. és XII. század folyamán a világi társadalom teljes 
egészében a vártól való függőség alapján szerveződött meg." 
(1971-es kiadás, p.479). Ma, negyven év távlatából, hogyan 



jellemezné a feudális társadalmat, mi a legfőbb sajátsága, és mi 
a különbség egy feudális és egy nem feudális társadalom 
között? 

G.D.: Lényegében a várúr hatalmából indulhatunk ki, ez húz 
radikális módon választóvonalat azok közé, akik alá vannak 
vetve a adóknak, a várúr által vállalt békefenntartás és 
igazságszolgáltatás fejében, és akik osztoznak ennek a 
bevételnek a hasznán: maga a várúr és a harcosok, akik 
segítenek fenntartani és érvényesíteni a földesúri hatalmat. 
Mivel a feudális társadalom osztálytársadalom, a földesúr 
hatalma húzza meg a választóvonalat úgy, hogy más 
bánásmódban részesíti a harcosokat, mint akik dolgoznak. De 
van még egy harmadik kategória is, és sajnálom, hogy erről 
nem beszéltem a disszertációmban, mert alapvetően fontos 
funkciója van, idetartoznak az egyházi emberek, az ő kezükben 
van a szakrális igazgatása. Amit ma - véleményem szerint - 
sürgősen pótolni kell, az a szakrálisnak - abban az értelemben, 
ahogyan Alphonse Dupront használta ezt a kifejezést 
(A.Dupront: Du sacré. Croisades et pélerinages. Images et 
langages. Paris, Gallimard, 1987) - a reintegrációja feudális 
társadalmi modeljeinkbe. Ha húsz évvel fiatalabb lennék, 
szívesen foglalkoznék ezzel a nehéz problémával, felhasználva 
azokat a tapasztalataimat, amelyeket teológusokkal, cisztercita 
kolostorokkal, katedrálisokkal való sok éves ismeretségemnek 
köszönhetek - és arra biztatom a tanítványaimat, hogy vessék 
bele magukat ebbe a kutatásba, de legalábbis ne képzeljék 
többé, mert ez torzítás, hogy ebben a társadalomban létezett 
egyrészt a vallás, másrészt pedig a világi dolgok, hanem 
ismerjék fel, ami nyilvánvaló valóság, hogy minden a szakrális 
fogalma alá tartozik, és következésképp a vallás mindenütt 
jelen van. centsllandóan be kell vonni mindenbe, a gazdasági 
viszonyokba, a hatalmi viszonyokba, az ember és a világ, a 
látható és láthatatlan közötti szimbolikus kapcsolatokba. 

A Débat: A történészek általában levéltári kutatók, akik olvasni 
tudnak, de látni nem. Önre ez nem érvényes. Milyen helyet 
foglal el az ön történészi munkájában a vizuális megismerés? 



És véleménye szerint milyen szerepének kellene lennie a 
történész munkájában? 

G.D.: Ismétlem, kezdetben geográfus voltam. Egy földrajzos 
pedig nem zárkózik be a szobába. Egy olyan természetes 
térben dolgozik, ahol emberek laknak, és megpróbálja ezt 
megérteni. [[florin]]gy, hogy nézi. Számomra a látás alapvető 
fontosságú. Egyébként, végtelen nagy örömöt is okoz nekem. 
Ilyen szerencsés vagyok .Az élet örömei között első helyre 
sorolom azt az élményt, amit a szép tárgyak látványa okoz 
nekem. Én már úgy léptem a történészi pályára, hogy hajlamos 
voltam nézni vagy vizuálisan elképzelni a dolgokat. Ezért tartom 
annyira fontosnak a térképészetet is, és mindenfajta grafikát, 
ezek segítségével száz oldalnyi szöveg tartalmának lényegét 
egy szempillantás alatt átlátjuk. Mikor a maconi régió 
társadalmát tanulmányoztam, állandó kapcsolatban voltam a 
tájjal, bejártam a vidéket gyalog, kerékpáron. A Brancion 
kastély több volt számomra, mint egy név egy 
okiratgyűjteményben, magam előtt láttam, a körvonalait, a 
helyét a tanyák között, ahogy föléjük magasodott, a belsejét, a 
szobák elrendezését. Mivel vizuális alkat vagyok, amikor a 
Ferté apátság pergamentekercsein rétek, mezők, szőlők, 
házak, patakok, kőbányák nevét olvastam, mindent magam 
előtt láttam, a dombok között tett sétáimból megőrzött emlékeim 
alapján. Mikor összegyűjtöm kutatásaim eredményét, hogy 
könyvet írjak belőlük, akkor is magam előtt látom a könyv 
felépítését, vázát, beosztását, és ez a látvány vezet engem írás 
közben, visz el a mű elejétől egészen a végéig. 

Az, hogy hosszú idő óta jól ismertem a terepet, teljesen 
megváltoztatta a dokumentum-olvasásmódomat. Egyébként 
éppen azért, mert mindent látni akartam, mindent fel akartam 
mérni, választottam egy eléggé szűk határok közé zárt régiót, 
amelyet keresztül-kasul be lehet járni kerékpárral. 

A Débat: Önnek egész életében különleges érzéke volt a 
művészet iránt, és a középkor esztétikai dimenziója általában is 
érdekli. Egyetértene azzal, ha azt mondanánk, ez az 



érzékenység az oka, hogy ennyire vonzódik a középkorhoz, és 
ez húzódik meg a kutatási területével való kapcsolata mélyén 
is? 

G.D.: Fogékony vagyok a művészet minden formája iránt, és ez 
a régi korok művészetére éppen úgy érvényes, mint a modern 
művészetre. A művészet ugyanolyan fontos szerepet játszik az 
életemben, mint amilyen nagy fontosságot tulajdonítok 
történész mesterségemnek. Én szigorúan kettéválasztom, amit 
munkának, fáradságnak tartok, a "történetírást", és az életemet, 
amit élvezek, és aminek egyik különlegesen nagy öröme a 
műalkotások ízlelgetése. De az életem öncélú részében gyűjtött 
élményeket hasznosítom a munkámban is. Még mielőtt a Skira 
kiadó felkért volna a könyvek megírására, már meglátogattam a 
középkori művészet sok híres emlékhelyét, mert örömömet 
leltem benne, mert szerettem, mert magamba akartam szívni 
azt, ami örömforrás volt számomra. A cisztercita művészetről 
szóló, Skiránál publikált köteteket azután írtam meg, hogy 
előzőleg már bejártam a könyveimben tárgyalt helyeket. 
Munkám esztétizáló dimenziója megfelel alapvető 
jellemvonásomnak: a művészet szeretetének. 

Először is arra törekedtem, hogy az én éleményeimen keresztül 
az olvasóim is megismerjék, mit jelent a műalkotások szeretete, 
ugyanakkor kulcsot is akartam mellékelni számukra a 
művekhez, hogy meg is értsék őket, meg kívántam nekik 
magyarázni, hogy miért, milyen célból készültek, mi a 
rendeltetésük. Ez késztetett arra, hogy a műalkotásokat 
létrehozó társadalmat is bemutassam. ÿgy azoknak, akiket 
megragad egy cisztercita kolostor, egy cisztercita templom 
grandiózus dísztelensége, megkísérlem megmutatni, milyen 
kapcsolatban vannak ezek az építészeti alkotások Szent Bernát 
gondolkodásmódjával, egy racionálisan megszervezett 
mezőgazdaság termelékenységével, az ebből származó 
nyereséggel, és azokkal az eszközökkel, amelyekkel ebben a 
korszakban a követ megmunkálták. 



Meggyőződésem, hogy a művészet egy társadalom 
szervezetének, sőt egy egész társadalomnak, hiedelmeinek, 
önmagáról alkotott képének és világnézetének a kifejeződése. 
Biztos vagyok benne, hogy egy műemlék éppen olyan sokat tud 
mondani a kor embereinek gondolkodásmódjáról, mint a 
szövegek, és azzal, hogy ezt másként fejezi ki, valami többletet 
ad. 

A Débat: Ma komoly nehézségeket okoz egy történész 
számára, ha író akar lenni. Egészen mást jelent szépen irni 
mint szépirodalmat írni. Alapvetően különböző lett a két műfaj 
hangvétele. Michelet korában még össze lehetett a két 
írásmódot kapcsolni. Ma már lehetetlen. Hogyan látja a 
történelem és az irodalom kapcsolatát? Milyen az íráshoz való 
viszonya, és hogyan alakult ki? Mert, ha az Ön műveit olvassuk, 
azt látjuk, hogy egyre nagyobb gondot fordít a stílusára, és 
végül már szinte csak ez a fontos A XII. századi hölgyek-ben 
(Dames du XIIe siècle). Mikor kezdte úgy érezni, hogy a szép 
stílus nemcsak fontos, hanem alapvető fontosságú az Ön 
számára? 

G.D.: Először is, két kijelentésével nem értek egyet. Milyen 
alapvető különbséget lát a "szépen írni" és a "szépirodalmat 
írni" között? Meggyőződésem, hogy azok, akik majd a jövőben 
tanulmányozni fogják a Franciaországban a XX. század 
harmadik harmadában keletkezett irodalmi műveket, 
kénytelenek lesznek bevenni a szépirodalomba A Szomorú 
Trópusokat vagy a Szavak és Dolgok-at is, mert ezek a művek, 
még kifejezetten szépirodalmi szempontból is, vitathatatlnaul 
értékesebbek, mint pl.a Férfikor (L'Age de Raison) vagy a 
Mandarinok. Egyébként, amikor A XII. századi hölgyeket írtam, 
a szép stílussal való törődés egyáltalán nem gátolt abban, hogy 
még valami másra is törekedjek, a lehető legszélesebb körben 
terjesszem, amit ezekről a nőkről tudok. Egyszerűen csak azt 
akartam elérni - a magam örömére és abban a reményben, 
hogy néhány olvasómnak is örömet okozok ezzel -, hogy ahhoz 
az élvezethez, amit egy eléggé ismeretlen történelem 
felfedezése jelent, "a szöveg élvezete" is társuljon. Michelet-nek 



soha nem volt szándékában alexandrinusokban megírni 
Franciaország történetét, hanem azokat a szavakat kereste, 
amelyek lehetővé tették számára, hogy utat találjon olvasói 
lelkéhez. Én is ezt csináltam. Megfizettem ezért a fényűzésért. 
Tudom, egyesek azt mondják, túl nagy ára volt: ez a 
kényeskedés, ami időpazarlás is, hiszen a sokkal hasznosabb 
kutatás helyett a stílus csiszolgatására fordítjuk a drága időt, 
végül talán még a stílus világosságának, érthetőségének is árt. 

Az egész akkor kezdődött, amikor elvállaltam, hogy könyvet 
írok a Skira kiadónak. Ekkor meg kellet változtatnom az 
írásmódomat. Két okból is: mert a Skira azt kérte, hogy 
másfajta közönséghez szóljak, egy olyan közönséghez, amelyik 
nem feltétlenül értékeli az egyetemeken használatos 
tudományos stílus szépségeit, és másrészt mert most nem 
földművelésről és termőföldről értekeztem, hanem meg kellett 
osztanom közönségemmel egy Masaccio-képpel vagy az Otto-
kori templomokkal kapcsolatos élményeimet. Kellett tehát 
találnom olyan tolmácsolásmódot: kifejezési formákat, 
szavakat, egyfajta poétikát, ami nemcsak az intellektuális 
tartalmat, hanem az érzelmeket is képes közvetíteni. És amikor 
a Skirának írt három könyv után megírtam A három rendet vagy 
A Bouvines-i vasárnap-ot, megmaradt ezekből a stilisztikai 
újításokból valami. A három rend nagyon komoly könyv, a 
világos, érthető stílus alapvetően fontos követelmény benne, 
egyes helyeken mégsem tiltottam meg magamnak azt az 
írásmódot, amit szép stílusnak neveznek. És ez még inkább 
érvényes azoknak a könyveimnek az esetében, amelyeket egy 
sokkal szélesebb közönség számára írtam, mint A három rend-
et, és nem is szakmabelieknek, mint a Bouvines-t vagy a 
Guillaume le Maréchal-t. 

Csiszolgattam tehát a mondataimat, de úgy, hogy közben 
tiszteletben tartottam mesterségem szabályait, azokat a 
követelményeket, amelyek megkülönböztetik a történészt a 
regényírótól vagy a költőtől. A történész nem szabad. 
Hűségesen kell leírnia, amit a dokumentumokból átvesz, 



minden nyomot, amit a múltból talál, szigorúan tilos neki 
bármilyen manipuláció. 

Ismét írásmódom megváltoztatására kényszerített, és ezzel 
együtt változott az is, ahogyan a szövegeket vallattam, mikor a 
Katonák és parasztok után a Bouvines megírásába fogtam, 
mivel dokumentációm legfontosabb részét már nem 
oklevelekből, hanem elbeszélésekből, a valóságtól távolabb 
álló, gyakran szépirodalmi művekből merítettem. Könnyebb 
leírni egy uradalmat, mint kideríteni, hogy mi is járt a XI. vagy 
XII. századi emberek fejében a háborúról vagy a nőkről. A 
kutatás teljesen más fordulatot vesz. Szabadjára engedjük a 
képzeletünket, és ekkor az írásmódunk is lerázza magáról a 
szigorú kötöttségeket. A történésznek ekkor megadatik, hogy 
egy kicsit a regényíró szabadságát élvezze, de csak ha 
végtelenül óvatos és szigorúan tiszteletben tartja a történetírói 
morált. Ha ehhez ragaszkodik, akkor azt is megengedheti 
magának, hogy a dokumentumok útmutatását egy kicsit 
kevésbé pontosan kövesse. Viszont gyakrabban kell első 
személyben megszólalnia, mert saját véleményét, saját érzéseit 
fogalmazza meg, és nem feltétlenül vitathatatlan, amit mond. 

A Débat: Ha valaki meg akarná rajzolni az Ön történészi 
arcképét, azt mondaná, egészen a Bouvines megjelenéséig, 
hogy Ön gazdaság- és társadalomtörténész, aki a művészetet 
is tanulmányozza, mert a művészet is a társadalom egyfajta 
kifejezése. Ebből a szempontból a Bouvines szakításnak tűnik. 
Szakítást jelentett az Ön szempontjából is? Nem érezte úgy, 
hogy amit ekkor csinált, az eltért az Annales hagyományaitól, 
amelyekehez pedig ragaszkodott? 

G.D.: Igen, szakítás volt, elsősorban az egyetemi oktatói 
pályának azzal az oldalával, ami korlátozta szabadságomat. A 
Bouvines számomra a szabadságot jelentette. Ez a szabadság 
annak a sorozatnak a jellegéből is eredt, ahol a könyvem 
megjelent, ide a szerkesztő olyan különböző szerzőket hívott 
meg együvé, mint pl. Giono-t, François Mitterand-t és még 
néhány tudóst is. De az igazi szakítás tudományos szinten 



következett be. A döntő a dokumentumokhoz való új hozzáállás 
volt: a vizsgált dokumentumok természete megváltozott, és 
ezért nem tudtam úgy vallatni őket, mint korábban. Az 
elbeszélés, amely beszámol Breton Vilmos (Guillaume le 
Breton) csatájáról egy hosszú költemény. Az esemény tanúja 
és az, amit róla mond jobban kellett, hogy érdekeljen, mint 
maga az esemény. A csata alapjában véve nem érdekelt. Nem 
volt szándékomban leírni, ezt a feladatot már tökéletesen 
elvégezte a pozitivista történettudomány a század elején, 
hanem azt akartam megmutatni, hogyan emlékeztek rá az 
emberek, hogyan mesélték el. A Bouvines azzal újított, hogy 
rákényszerített az emlékezés és felejtés játékának 
tanulmányozására, egy olyan nyelv és kifejezésmód 
feldolgozására, amelynek évszázadokon keresztül egyetlen 
esemény volt a tárgya, szinte maga alkotta meg ezt az 
eseményt. 

És ez a korszakom azóta is tart. Tudjuk, hogy a Régi Rendszer 
(Ancien Régime) társadalmának három rendje volt. Engem 
ebből az érdekelt, miért javasolták, fogadták el, illetve 
utasították el ezt az önkényes szerkezetet a középkorban. És 
az is foglalkoztatott, hogyan beszéltek a nőkről a XII. 
században. Tudom, hogy soha nem fogom objektíve megtudni, 
kik is voltak ezek a nők. Lényegében a Bouvines óta azt a 
nyelvet, azt a beszédmódot próbáltam meg rekonstruálni, 
amelynek a feudális társadalom volt a tárgya, akár a társadalom 
egészéről akár egy bizonyos társadalmi csoportról volt szó, 
annál is inkább, mivel ez a nyelv teremtette meg ezt a 
társadalmat vagy társadalmi csoportot. Hát ez a valódi szakítás. 

És ennek több tényező is kedvezett. Az 1962 és 1970 közötti 
korszakban nagyon boldog voltam. Aixben éltem, szerettem a 
mesterségemet, már ismerték a nevemet is, hívtak, hogy 
menjek a Sorbonne-ra, visszautasítottam. Felkértek különböző 
munkákra. Nagyon elfoglalt voltam. De nem volt nagy 
tudományos vállalkozásom. Egyfajta szünet következett a 
pályámon. Ami a gazdaságtörténetet illeti, az volt az érzésem, 
hogy már mindent elmondtam erről a témáról. A Katonák és 



parasztok összefoglalás, sokkal messzebbre már nem 
mehettem. Egyébként a gazdaságtörténet már fárasztott is. 
Nem volt kedvem a mennyiségi tényezővel foglalkozni, a cserét 
tanulmányozni, a pénz története felé fordulni. 

De minden újrakezdődött a Collège (de France)-szal, a 
szemináriummal. Ezt a szemináriumot előbb meg kellett 
szervezni. Egyedül voltam. A vezetésem alatt dolgozó jó 
kutatócsoport Aixben maradt. Le Goff segített, sok évig 
hűségesen kitartott mellettem, csoportjának néhány tagjával 
együtt. Ettől kezdve húsz éven át néhány professzor a 
Sorbonneról, a tanársegédeik, a doktorandusaik, ismeretlenek 
gyűltek körém minden héten két órára. Hamarosan túl sokan 
lettünk: a Collège-zsel az a probléma, hogy nem lehet senkit 
kizárni, nem lehet feltételeket szabni, hogy ki járhat az 
előadásokra és ki nem. Ravaszkodni kellett, kis termeket 
választani, foglaltnak mutatni az ülőhelyeket. Mintegy negyven 
személy járt ide. Ez egészen más volt, mint a zártkörű német 
szemináriumok. Sokkal rugalmasabb, mozgékonyabb, nagyon 
kötetlen. Volt egy szilárd magja. Hosszú ideig Karl Ferdinand 
Werner, a párizsi Német Történeti Intézet igazgatója volt az 
egyik oszlopos tagunk. De sokan csak rövid ideig látogatták. 
Michel Foucault néha diszkréten besurrant egy sarokba, 
hallgatott, jegyzetelt. Az év egyik felében én voltam az irányító, 
szövegeket hoztam, előadtam a magyarázatomat, vitatkoztunk, 
azután átadtam a helyemet meghívott előadóknak. Kezdetben 
Le Goff és én a három rend problémáját választottuk témának; 
három évig dolgoztunk rajta, majd meghívtuk Georges 
Dumézilt, hogy hallgasson meg, és bírálja meg az 
eredményeinket. Ezután kijelöltük, majd egy jelentős 
nemzetközi konferencián elfogadtatuk a tudományos 
közvéleménnyel a tovább bővítendő kutatási területet, vagyis a 
rokonsági struktúrák és szexualitás a középkori Nyugaton 
témát. Az etnológusok sok évig lelkesen jártak a 
szemináriumra, a művészettörténészek és irodalomtörténészek 
végig kitartottak, elvegyültek a stricto sensu (a szigorú 
értelemben vett) középkor-kutatók közé. Ebben a környezetben, 
ami számomra kivételesen hatékony kísérleti műhely is volt, 



bocsátottam vitára a családfára és leszármazásra [az apa 
szerepének kizárólagossá válása], majd a házasságra, végül 
pedig a nőkre vonatkozó gondolataimat. Nagy megelégedéssel 
láttam, hogy ebben a környezetben egy új, nagyon tehetséges 
tanítvány-nemzedék nevelődik ki. A szeminárium volt tehát 
1970-től az a műhely, ahol egész művem helyére került, nagy 
vonásokban elkészült, még mielőtt egy második 
megmérettetésnek is kitettem volna, azaz egyetemi 
előadássorozatot tartottam volna belőle. 

Hadd tegyem hozzá, hogy a hetvenes években, 1968 nagy 
megrázkódtatása után, Althussert olvastam, és újragondoltam a 
marxizmust, mikor kiszabadították dogmatikus páncéljából, 
ahová eddig be volt zárva. Ez egy másfajta alkalom volt az 
oktatásra, más olvasók, más ideológiai és intellektuális légkör: a 
Bouvines ebből született. Ezt a könyvet eufóriában írtam. 
Szórakoztam vele. Viszont mikor egyes középkortörténészek 
hangos lármával egy "történelmi antropológia" mellett 
kötelezték el magukat, gesztusokat, álmokat vizsgáltak, én 
folytattam a feudális társadalom tanulmányozását, bár 
felhasználtam, amit az antropológusoktól és néprajzkutatóktól 
tanultam, hogy legyőzve a XX. század nyugati emberére 
jellemző a priori-aimat, pontosabban tudjam meghatározni a 
pénz funkcióit, a rokonsági struktúrák vagy a szexualitás 
ellenőrzésének szerepét egy olyan "primitív" társadalomban, 
mint amilyen XI. századot nekem a dokumentumok mutattak. 

Utólag úgy is értelmezhetnénk a gazdaság- és 
társadalomtörténetbe való belefáradásomat, mint szubjektív 
szimptómát, ami már jelezte, hogy a történettudomány e 
területeinek paradigmája kimerült, és olyan történelemre van 
szükség, amelyik más kérdéseket vet fel. És azt az örömöt, 
amit a Bouvines írása okozott nekem, tarthatjuk az első - 
pusztán szubjektív - figyelmeztető jelnek, hogy a történeti 
kutatás és a történetírás, egy új paradigma megjelenésének 
hatására, ekkortájt más irányba fordult, amiben könyvemnek 
nemcsak része volt, hanem fel is hívta rá a figyelmet, és ennek 
a paradigmának a befolyása érvényesül még ma is, ez hat a 



munkánkra, és legfőbb jellemzője, hogy mennyire fontosnak 
tartja a tények elbeszélés- és ábrázolásmódját, és azt, ahogy 
az emlékezetben elraktározódnak. De ekkoriban ezt egyáltalán 
nem így éltük meg. Nem volt tudatos, amit csináltunk, inkább a 
gyakorlatból következett, és ugyanakkor jó játéknak is tünt. 

A Débat: Térjünk át a Három rend-re. Ezzel a könyvvel 
kapcsolatban két kérdés merül fel. Az első a címében is 
szereplő feudalizmus szóra vonatkozik. Ön azt mondja, hogy a 
három rend ideológiája már a "feudális közjáték" előtt 
megjelenik, de csak utána intézményesül. Ön szerint a három 
rend ideológiája és a feudalizmus összeegyeztethetetlen 
egymással. Akkor miért látja ön a három rendben a 
"feudalizmus fikcióját" [l'imaginaire du féodalisme = a kortársak 
képzeletéből születő feudalizmus]? Mit jelent Ön szerint ez a 
kifejezés? És a második kérdés, milyen szerepet tulajdonít a 
társadalmak életében a képzeletbelinek, az álomnak, a 
fantáziák kivetítődésének? 

G.D.: A Három Rendet egy olyan időpontban írtam, amikor 
kísérletet tettem a sablonos marxizmus meghaladására, de a 
marxista történelemszemlélet még mindíg nagyon erősen 
rányomta bélyegét a gondolkodásomra. A"feudalizmus" szónak 
tehát tudatosan adtam a marxista szóhasználatban elfogadott 
értelmet, azaz a rabszolgatartás és a kapitalizmus közötti 
gazdasági és társadalmi formációt jelöltem vele. Ez az adott 
esetben történelmileg indokolt volt, legalábbis annyiban, hogy a 
francia társadalom szervezeti modelje a három rend maradt 
egészen a forradalomig. Ezt a címet tehát tekintheti úgy is, mint 
hálám kifejezését azért, amivel művem a marxizmusnak 
tartozik. 

Ami a "fikció" (imaginaire) szót illeti, azt hiszem, Castoriadistól 
vettem át, akinek három évvel az enyém előtt megjelent 
könyve, A társadalom intézményesítése a képzelet útján 
(Institution imaginaire de la société) fejtette ki azt a gondolatot, 
hogy egy társadalom maga intézményesíti magát, mégpedig 
úgy, hogy elfogadtatja a magáról alkotott képét. Egyébként nem 



hiszem, hogy ezt a szót (imaginaire) máshol, mint A Három 
Rend címében gyakran használtam volna, mert nem gondolom, 
hogy hasznos irányba tudná vinni a kutatást. Mégis alapvetően 
fontosnak tartom a fantázia szerepét az emberi társadalmak 
fejlődésében, mind a jelen kifejezésében, mind a jövő 
eltervezésében és előrevetítésében. Az elképzelt forma 
belevésődik az emberek lelkébe, mutatja nekik, merre halad a 
történelmük. ÿgy a három-funkciós téma [a három rend modelje] 
is megmutatja, hogyan kellene működnie a társadalomnak, és 
ennek az eszménynek megfelelően mozgósít a primitív 
modelhez való visszatérésre, s közben mindent felszámol, ami 
nem illik bele az elképzelésébe. Mindenkinek kijelöli a helyét a 
társadalomban, és a királyi hatalmat teszi meg a rend őrének. 

A Débat: Vegyük a Guillaume le Maréchal-t. Minek a története 
ez? Ön nem szereti a "mentalitástörténet" kifejezést, és 
egyébként is, ha 1961-ről szóló cikkére gondolunk, is láthatjuk, 
hogy már ekkor is fenntartásai voltak ezzel a fogalommal 
kapcsolatban. De akkor milyen történelmet írt Ön legutóbbi 
korszaka műveiben? 

G.D.: Azt tudom erre felelni, hogy a Guillaume le Maréchal-ban 
újra meg akartam mutatni, csak világosabban, mint korábban, 
egy példás személyiség alakján keresztül, akit kortársai is 
nagyon jellemzőnek tartottak korára, milyen is volt valójában a 
feudális társadalom. Amikor a Guillaume emlékét megörökítő 
rendkívüli költeményt tanulmányoztam, anélkül, hogy ki akartam 
volna deríteni, igazat mondott-e róla az ismeretlen szerző vagy 
sem, azt vettem át, amit a vers Guillaume személyén keresztül 
kora társadalmából megmutatott. A költemény azzal, hogy 
olyan konkrét dolgokkal foglalkozik, mint hogy milyen volt egy 
férfi helyzete a vazallusi viszonyok zűrzavarának közepén, 
azzal, hogy megmutatja, hogyan oldja meg Guillaume a 
helyzetéből - hogy egyeseknek ura, másoknak pedig vazallusa - 
adódó problémákat, szemléletesen ábrázolja a feudális 
rendszer egyik alapelemét. Guillaume kapcsolata a 
dicsőséggel, a becsülettel, a nőkkel mind kiválóan szemlélteti, 
hogyan működött a lovagi társadalom. Ezért írtam ezt a 



könyvet. És azért is, hogy az olvasók elé tárjam, mintegy 
vizuálisan megjelenítsem, amit eddigi pályafutásom során erről 
a társadalomról megtudtam. Emellett a Guillaume-ban, mint 
később a Hölgyekben, a kutatási terület a szociális 
antropológiától egy pszhichologizálóbb, személyesebb 
megközelítés felé tolódik el. Persze elolvastam az 
antropológusok műveit is. De még jobban érdekeltek a 
néprajzkutatók írásai, az olyan szerzőké, mint Augé, 
Maillassoux, Althabe, akik nem elméleteket akartak gyártani, 
mint Lévi-Strauss, hanem azt mutatták be, amit meg tudtak 
érteni az afrikai vagy melanéziai társadalmakból, ahol, mint 
Godelier mondja, a rokonsági viszonyok határozzák meg a 
termelési módot. A gender-ről [nemi kérdés], a férfi/nő 
viszonyról is sokat olvastam. 

A nők története, egy olyan történelem, aminek elsősorban nők 
és feministák voltak a szerzői, már egy ideje íródott az 
angolszász országokban. Franciaországban is kezdtek dolgozni 
rajta néhányan, ugyancsak nők. És a férfiak? És a 
középkortörténészek? Tudomásom szerint senki, legalábbis 
nem komolyan. Nem akarom magamat úttörőnek feltüntetni. 
Csak megállapítom. Azokat a kérdéseket, amelyek engem 
szenvedélyesen érdekeltek, felvetettük a feudális korral 
kapcsolatban a Collège szemináriumán. Tárgyaltuk a házasság 
kérdését. Ez hozta magával A lovag, a nő és a pap hármasát. A 
XII.századi hölgyek-kel szemben, ez a könyv, amely a feudális 
arisztokrácia köreiben kötött házasságokról szól, jól mutatja a 
különbséget a szociálantropológiai és a szabadabb, 
pszihologizálóbb, sőt szubjektívebb érzésekre támaszkodó 
megközelítés között, ami mellett egyre inkább elköteleztem 
magamat. A két könyvben ugyanazokat a szövegeket 
használtam fel. A feldolgozás módja azonban eltérő. 

A Débat: És most? 

G.D.: Kezdetben úgy űztem a mesterségemet, mint mások, akik 
között éltem és dolgoztam. Egy olyan társadalomból indultam 
ki, amit - úgyszólván - kívülről vizsgáltam, olyan okiratok, mint 



az oklevelek, a leghidegebb, és éppen ezért a konkrét 
valóságot legkifejezőbben tükröző dokumentumok 
közvetítésével,és ezek segítettek nekem egy társadalmi 
rendszert lassan, fokozatosan rekonstruálni. Ezt tettem a 
doktori disszertációmban is, és több későbbi művemben is. 
Azután észrevettem, hogy ez nem elég, a társadalom nemcsak 
rendszer, hanem vannak egyének is, akik gondolkoznak, akiket 
szenvedélyek mozgatnak. 

Ettől kezdve minden erőmmel azon fáradoztam, hogy a dolgok 
mélyére hatoljak, kivülről befelé, megpróbáltam úgy látni a 
feudális társadalmat, ahogy egy egyén átélte a valóságban, 
ahogyan elképzelte magának, ahogy beszélt róla. És igazából 
itt válnak alapvetően fontossá a szavak. Mert egyedül rajtuk 
keresztül van esélyem arra, hogy utat találjak a XII. századi 
férfiak és nők lelkéhez. 

Ezeket a szavakat egy másik, másféle értelmezési problémákat 
felvető dokumentum-anyagból vettem, sőt sajátmagamat is 
beleadtam. Megpróbáltam azoknak az embereknek a bőrébe 
bújni, akiket tanulmányoztam. Megpróbáltam úgy gondolkodni, 
úgy érezni, mint ők. Vagyok olyan hiú, hogy azt képzeljem, 
időnként úgy gondolkodom, mint (Clairvaux-i) Szent Bernát 
vagy Petrus Venerabilis. Alapjában véve ez is volt a célom. Már 
mondtam, hogy ami engem érdekel, az inkább a tanú, mint amit 
el akar hitetni, a tanú, aki beszámol egy eseményről, elmélkedik 
a Szentháromságról vagy a szerelemről. Igyekszem átvenni 
gondolkodásmódját, a lehető legjobban átélni, amit és ahogy 
érez. 

És most? A Hölgyek után, mint harmincöt éve, mikor 
befejeztem a Skira kiadónak írt könyveket, igazán szeretnék 
már valami egészen más csinálni. 

 

Az interjú a Débat című folyóirat 1996.november-decemberi 
számában (no.92) jelent meg (pp.174-191), és röviddel 



Georges Duby halála előtt készült, "A XII. századi hölgyek" 
harmadik kötetének megjelenése alkalmából. 
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